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Chung

Quý độc giả thân mến, 

Bạn đang cầm trên tay ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 329, số 
Tân Xuân 2021 với nhiều thông tin đặc biệt và hấp dẫn.

Bạn thân mến, ngay từ những ngày đầu năm mới, Vietcombank 
của chúng ta đã liên tiếp đón nhận những tin vui. Đó là việc tạp chí tài 
chính uy tín hàng đầu châu Á "The Asian Banker" bình chọn và trao 
tặng Vietcombank danh hiệu “Ngân hàng được quản trị tốt nhất”; 
trao tặng Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành danh 
hiệu "Lãnh đạo xuất sắc trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 
tại Việt Nam”. Và càng vinh dự hơn khi tại Việt Nam, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank là cá nhân duy nhất là lãnh đạo doanh nghiệp trong 
ngành được The Asian Banker lựa chọn và vinh danh.

Với mục tiêu hướng tới xây dựng Ngân hàng Xanh phát triển bền 
vững vì cộng đồng, trước thềm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 
với tấm lòng chia sẻ yêu thương, công tác ASXH tại Trụ sở chính và 
các Chi nhánh Vietcombank càng trở nên ý nghĩa và thiết thực hơn. 
Những chương trình như trao tặng nhà Đại đoàn kết, tặng học bổng 
cho học sinh nghèo hiếu học, trao quà Tết, thẻ bảo hiểm y tế cho người 
dân gặp hoàn cảnh khó khăn... được triển khai thể hiện sự quan tâm, 
tinh thần tương thân tương ái và những giá trị văn hóa bền vững của 
Vietcombank.

Là ngân hàng số 1 Việt Nam, những năm qua, Vietcombank luôn 
đồng hành cùng người dân, các doanh nghiệp và địa phương trong 
phát triển kinh tế, xã hội. Chung NIỀM TIN 329 gửi tới bạn thông tin, 
hình ảnh về các lễ ký kết tài trợ dự án tín dụng trong các lĩnh vực, đặc 
biệt là các lĩnh vực ưu tiên như ngành năng lượng tái tạo, cụ thể là 
điện mặt trời và điện gió.

Bạn thân mến, trước mắt chúng ta là một năm 2021 dự báo còn 
rất nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát 
trở lại tại một số tỉnh, thành trên cả nước. Nhưng với nền tảng của 
ngân hàng hàng đầu Việt Nam, với những thành tựu ấn tượng mà hơn 
18.000 CBNV đã nỗ lực không ngừng, vượt khó để đạt được trong năm 
qua, tin tưởng rằng “con tàu” Vietcombank sẽ tiếp tục gặt hái thành 
công, vững vàng vươn ra biển lớn!

Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công cùng Vietcombank!

Ban Biên tập

Ảnh bìa: patpitchaya /istockphoto.com
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TIÊU ĐIỂM

Vietcombank đóng góp tích cực 
vào các cơ hội đầu tư tại Quảng Bình
NGÀY 17/1/2021, TẠI ĐỒNG HỚI, ĐÃ DIỄN RA HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG 
BÌNH NĂM 2021 VỚI CHỦ ĐỀ “QUẢNG BÌNH - TIỀM NĂNG, AN TOÀN VÀ KHÁC BIỆT”. 
VIETCOMBANK VINH DỰ ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH CÙNG BAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN SỰ KIỆN VÀ 
LÀ NGÂN HÀNG CUNG ỨNG VỐN CHO NHIỀU DỰ ÁN QUAN TRỌNG ĐƯỢC KÝ KẾT, TRAO 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI HỘI NGHỊ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng 
Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, 
quyết tâm của tỉnh Quảng Bình trong việc 
tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư ngay 

từ đầu năm 2021, trước thềm Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để giới thiệu 
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với các nhà 
đầu tư.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các 
bộ, ngành Trung ương giúp đỡ Quảng Bình thực 
hiện tái cơ cấu và phát triển công nghiệp, cân 
đối nguồn lực và tạo mọi điều kiện giúp tỉnh 
triển khai dự án bảo đảm bảo tiến độ, hiệu quả. 
Đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu 

tư, Phó Thủ tướng lưu ý cần thực hiện đúng các 
cam kết, ghi nhớ đầu tư, giải ngân vốn nhanh, 
triển khai đúng tiến độ; đồng thời đề cao ý thức, 
trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường; 
trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Thay mặt đại diện các tổ chức tín dụng 
tiêu biểu phát biểu tại Hội nghị, TS Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy 
Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đánh giá: Việc tổ chức Hội nghị 
xúc tiến đầu tư lần này thể hiện rõ hơn nữa tầm 
nhìn, khát vọng của Lãnh đạo và nhân dân tỉnh 
Quảng Bình, tiếp tục triển khai mạnh mẽ các 
chiến lược phát triển dài hạn, có chiều sâu để 
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Bài: Hoàng Hồng Quân - Ảnh: Báo Quảng Bình
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giữ vững đà tăng trưởng, cũng như đưa tỉnh 
vươn lên tầm cao mới. Đồng hành cùng sự kiện, 
Vietcombank mong muốn sự thành công của 
Hội nghị sẽ kêu gọi thêm nhiều doanh nghiệp 
trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, kinh 
nghiệm tham gia đầu tư vào các ngành, lĩnh vực 
theo định hướng tập trung ưu tiên của tỉnh.  

Sánh bước hỗ trợ sự phát triển kinh tế của 
tỉnh, Vietcombank cũng đã triển khai mạnh mẽ, 
toàn diện và luôn sát cánh cùng với các doanh 
nghiệp, thu xếp nguồn vốn phục vụ sản xuất 
kinh doanh và xây dựng cơ sở hạ tầng, thực 
hiện nhiều dự án quan trọng trên địa bàn. Gần 
đây nhất, Vietcomank đã ký kết Hợp đồng tín 
dụng hạn mức 2.350 tỷ đồng với Công ty AMI 
AC Renewables của Philippines, tài trợ dự án 
Trang trại điện gió BT2 với công suất 100,8MW 
tại các huyện Quảng Ninh - Lệ Thủy. Dự án sẽ 
góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc 
gia, tạo hạ tầng và động lực thu hút các nhà 
đầu tư tiềm năng để xây dựng các sản phẩm du 

lịch mới lạ, làm phong phú và đa dạng hoá các 
sản phẩm du lịch, tạo sự khác biệt, tiếp sức cho 
ngành du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh 
Quảng Bình, tăng trưởng bền vững.

Không chỉ đồng hành với sự phát triển kinh 
tế của địa phương, Vietcombank luôn chú trọng 
đầu tư cho ASXH của Quảng Bình, hỗ trợ tỉnh 
phát triển và đạt được các mục tiêu kinh tế, xã 
hội. Năm 2020, nhằm hỗ trợ địa phương chịu 
ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và những 
thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ dị thường, 
Vietcombank đã sớm, khẩn trương triển khai 
tổng thể nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 
khó khăn cho khách hàng. Trong đó, riêng tại 
tỉnh Quảng Bình, Vietcombank đã cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 22 
khách hàng, giảm lãi vay cho gần 5.000 khách 
hàng. 

Bên cạnh đó, Vietcombank đã tài trợ số tiền 
trên 40 tỷ đồng cho các dự án ASXH trên địa 
bàn tỉnh. Ngoài việc hỗ trợ các huyện nghèo, đối 
tượng khó khăn, xây dựng trường học, trong 
năm 2020, Vietcombank đã kịp thời hỗ trợ 3,5 
tỷ đồng ủng hộ khắc phục thiên tai và tài trợ 3 
tỷ đồng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó 
của địa phương.

Được biết, giai đoạn 2021-2023, tỉnh Quảng 
Bình kêu gọi đầu tư 62 dự án trong các lĩnh vực 
nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, thương 
mại, du lịch và phát triển kết cấu hạ tầng.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng trao quyết định đầu tư của Chính phủ cho 
dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2, công 

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành cho 
biết: “Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang xem xét 
phê duyệt để Vietcombank đứng ra thu xếp khoản 
vay lớn nhất từ trước đến nay đối với ngân hàng 
thương mại trong nước trị giá 27.100 tỷ đồng, đầu 
tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư có 
tổng mức đầu tư sau thuế là 42.022 tỷ đồng. Đây là 
dự án nguồn điện đầu tiên của EVN được thu xếp 
100% vốn vay từ tổ chức tín dụng trong nước và 
không có bảo lãnh của Chính phủ”. 

Đ/c Trần Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị

TIÊU ĐIỂM

Đồng hành cùng sự kiện, Vietcombank 
mong muốn sự thành công của Hội 
nghị sẽ kêu gọi thêm nhiều doanh 
nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực 
tài chính, kinh nghiệm tham gia đầu 
tư vào các ngành, lĩnh vực theo định 
hướng tập trung ưu tiên của tỉnh.  

Đ/c Nghiêm Xuân Thành – UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021

suất 1.200MW, tổng mức đầu tư 48.156 tỷ đồng 
của EVN và dự án sân golf Bảo Ninh, tổng mức 
đầu tư 800 tỷ đồng của Tập đoàn Trường Thịnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình trao quyết 
định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ 
hợp tác đầu tư cho 28 nhà đầu tư thực hiện 35 
dự án với tổng vốn đăng ký hơn 92 nghìn tỷ 
đồng. Trong đó, tỉnh trao quyết định chủ trương 
đầu tư cho 11 nhà đầu tư thực hiện 13 dự án 
với tổng vốn 22.195 tỷ đồng; trao biên bản ghi 
nhớ hợp tác đầu tư cho 17 nhà đầu tư thực hiện 
22 dự án với tổng vốn đăng ký 69.887 tỷ đồng.

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh Quảng Bình tổ 
chức lễ Khởi động 2 dự án là Đường ven biển 
và Cầu Nhật Lệ 3 và Dự án mở rộng sân đỗ máy 
bay sân bay Đồng Hới.

Đ/c Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị
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Trước đó, từ tháng 11/2019, 
Vietcombank là ngân hàng 
đầu tiên kết nối thành công 
hệ thống thanh toán điện tử 

song phương với BHXH Việt Nam 
trên phạm vi toàn quốc. Với chiến 
lược xây dựng ngân hàng số hàng 
đầu Việt Nam và định hướng lấy 
khách hàng làm trọng tâm, ngay sau 
khi triển khai thành công hệ thống 
ngân hàng lõi (Core-banking) mới 
vào đầu năm 2020, Vietcombank đã 
không ngừng tập trung xây dựng, 
đưa vào kết nối nhiều dịch vụ số, 
nâng cấp và phát triển mới các kênh 
thu BHXH, trong đó có việc triển 
khai thu BHXH qua Cổng dịch vụ 
công Quốc gia.

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác 
giữa Vietcombank và BHXH Việt 

Vietcombank & BHXH Việt Nam ký kết 
Thỏa thuận kết nối thanh toán điện tử 
song phương & quản lý dòng tiền 

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

NGÀY 12/01/2021, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK VÀ BẢO HIỂM XÃ 
HỘI (BHXH) VIỆT NAM ĐÃ KÝ KẾT “THỎA THUẬN KẾT NỐI ĐIỆN 
TỬ SONG PHƯƠNG VÀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN” GIỮA HAI HỆ THỐNG 
VIETCOMBANK VÀ BHXH VIỆT NAM.

Nam đánh dấu bước tiến quan trọng 
trong quan hệ hợp tác truyền thống, 
lâu dài giữa Vietcombank và BHXH 
Việt Nam cũng như giữa các đơn vị 
thành viên của hai bên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm 
Quang Dũng - Tổng Giám đốc 
Vietcombank cho biết: Mặc dù phải 
đối mặt với nhiều thử thách do đại 
dịch COVID-19 nhưng năm 2020 
đánh dấu mốc tăng trưởng vượt trội 
trong hoạt động của Vietcombank. 
Đó là, tổng tài sản đạt trên 1,3 
triệu tỷ đồng, chất lượng tài sản và 
kiểm soát rủi ro tốt nhất hệ thống, 
là doanh nghiệp niêm yết có mức 
vốn hóa lớn nhất thị trường chứng 
khoán Việt Nam. Vietcombank đã 
thực hiện thành công mục tiêu kép 
khi vừa duy trì và tăng trưởng hiệu 

quả kinh doanh ở mức cao hơn bình 
quân toàn ngành và cao hơn nhiều 
tổ chức tín dụng Nhà nước khác, 
đồng thời, tiên phong hỗ trợ doanh 
nghiệp và người dân, đặc biệt người 
dân tại miền Trung gặp khó khăn do 
bão lũ, thông qua nhiều đợt cắt giảm 
lãi suất cho vay với số tiền hỗ trợ lãi 
suất lên đến 3.700 tỷ đồng.

Trong chặng đường phát triển, 
Vietcombank luôn đồng hành cùng 
BHXH Việt Nam triển khai mạnh 
mẽ, toàn diện việc hợp tác thu, thu 
nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp. Vietcombank cam kết 
sẽ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về 
nghiệp vụ, công nghệ và con người 
để tiếp tục cùng BHXH Việt Nam 
hoàn thiện và mở rộng hơn nữa kết 
nối thanh toán điện tử song phương, 
đảm bảo các tiêu chuẩn thanh toán 
nhanh chóng, chính xác, an toàn và 
hiệu quả.

Tại buổi lễ, đại diện 2 bên: ông 
Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank và ông Lê Hùng 
Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH 
Việt Nam đã ký kết “Thỏa thuận kết 
nối điện tử song phương và quản lý 
dòng tiền” giữa hệ thống BHXH Việt 
Nam và hệ thống Vietcombank.

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) và ông Lê Hùng Sơn – Phó Tổng 
Giám đốc BHXH Việt Nam ký kết Thỏa thuận

Các đại biểu chúc mừng thành công lễ ký kết

TIÊU ĐIỂM

Bài & Ảnh: Đinh Thu Nguyệt

Tại buổi làm việc, về phía Tỉnh ủy Kiên Giang 
có ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy; bà Lê 
Thị Vệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang, 

ông Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cùng đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ban, ngành của tỉnh.  

Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên 
HĐQT cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, 
trung tâm tại Trụ sở chính và Giám đốc các Chi 
nhánh TP. Hồ Chí Minh, Thủ Thiêm, Kiên Giang, 
Phú Quốc.   

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện 
Vietcombank, ông Nghiêm Xuân Thành đã chúc 
mừng sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đại biểu 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank làm việc 
với Tỉnh ủy Kiên Giang

NGÀY 03/01/2021, TẠI VĂN PHÒNG TỈNH ỦY KIÊN GIANG, 
BAN LÃNH ĐẠO VIETCOMBANK ĐÃ CÓ BUỔI LÀM VIỆC VỚI 
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KIÊN GIANG. 

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025; 
báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 
hoạt động kinh doanh của Vietcombank; kết 
quả thực hiện công tác ASXH đối với tỉnh và 
mong muốn tiếp tục có những đóng góp hơn 
nữa, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh Kiên Giang.

Đại diện Tỉnh ủy, ông Đỗ Thanh Bình 
cảm ơn Vietcombank đã có những đóng góp 
cho tỉnh nhà, chúc mừng những kết quả mà 
Vietcombank đạt được trong thời gian qua và 
mong muốn ngân hàng sẽ tiếp tục có những 
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang trong thời 
gian tới. 

Nhân dịp này, Vietcombank đã trao tặng gói 
tài trợ xây dựng Trường Mầm non Hòa Chánh, 
huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang trị giá 
9 tỷ đồng (thực hiện giai đoạn 2018-2020), hỗ 
trợ công tác ASXH tỉnh 1 tỷ đồng và trao tặng 
2.000 phần quà trị giá 1 tỷ đồng đến các gia 
đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.    

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về kết quả 
hoạt động kinh doanh của Vietcombank và kết quả thực hiện công tác ASXH đối với tỉnh
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Tham dự sự kiện, về phía lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước có Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Bí thư Trung 
ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước 

Trương Mỹ Hoa cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, 
ngành, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước; 
Về phía EVN có đ/c Dương Quang Thành - Ủy 
viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng 

VIETCOMBANK CẤP 
KHOẢN TÍN DỤNG 

tài trợ xây dựng công trình 
Nhà máy Thủy điện 
Hòa Bình mở rộng 

4.000 
 tỷ đồng 

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Yến

ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng đại diện 
lãnh đạo Tập đoàn; Về phía Vietcombank có 
đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT; đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng 
Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo một số phòng/
ban tại Trụ sở chính.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở 
rộng là công trình cấp đặc biệt, được xây dựng 
trên dòng chính sông Đà, thuộc địa phận thành 
phố Hòa Bình, tổng công suất 480MW, bao gồm 
2 tổ máy, mỗi tổ có công suất 240 MW. Dự kiến, 
tổ máy số 1 sẽ phát điện vào quý III/2024, phát 
điện tổ máy số 2 và hoàn thành toàn bộ công 
trình vào quý IV/2024. 

Dự kiến dự án sau khi hoàn thành và đưa 
vào vận hành sẽ mang lại các hiệu quả: Tăng 
khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống 
điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa 
nguồn nước xả thừa hằng năm vào mùa lũ của 
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát 
điện; Nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần 
số của hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm 
chi phí của hệ thống; Giảm cường độ làm việc 
của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi 
thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, 
sửa chữa. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc cho biết, với khối lượng 
công việc lớn, nhiệm vụ đặt ra cho EVN, các nhà 
thầu và các cơ quan liên quan là rất nặng nề. Do 
đó, Thủ tướng yêu cầu cần nâng cao tinh thần 
đoàn kết trong thi công dự án, đảm bảo đúng 
tiến độ, an toàn tuyệt đối, đảm bảo phát triển 
bền vững, an toàn cho hạ du, không để bất cứ 
sự cố nào xảy ra.

"Chúng ta khởi công Nhà máy Thủy điện 
Hòa Bình giai đoạn hai thể hiện sự kế thừa, phát 
huy sáng tạo của thế hệ hôm nay tiếp nối những 
thế hệ đi trước trong việc tận dụng nguồn tài 
nguyên nước quý giá, tạo ra nguồn năng lượng 
mới, đóng góp cho sự phát triển đất nước phồn 
vinh, thịnh vượng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ, 
yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng tiến độ, chất 

SÁNG 10/01/2021, TẠI TỈNH HÒA BÌNH, ĐÃ DIỄN RA LỄ 
KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH 
MỞ RỘNG DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) LÀM 
CHỦ ĐẦU TƯ. lượng chi tiết trong từng hạng mục; đặc biệt, 

tỉnh Hòa Bình cần làm tốt công tác giải phóng 
mặt bằng, đảm bảo an ninh an toàn trên công 
trường cho các đơn vị thi công.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã trao hợp đồng 
tín dụng tài trợ dự án nhà máy Thủy điện Hòa 
Bình mở rộng của EVN. Dự án có tổng mức đầu 
tư hơn 9.220 tỷ đồng, trong đó, Vietcombank 
cấp khoản tín dụng tài trợ cho dự án với tổng số 
tiền 4.000 tỷ đồng. 

Việc Vietcombank tham gia cấp tín dụng 
tài trợ cho công trình cấp đặc biệt này đã thể 
hiện sự quan tâm lớn của Vietcombank đối 
với việc triển khai thực hiện những công trình 
trọng điểm quan trọng nhất của đất nước, góp 
phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, vì một 
Việt Nam phát triển hội nhập trong khu vực và 
quốc tế. 

Dự án Nhà máy Thủy điện 
Hòa Bình mở rộng là công 
trình cấp đặc biệt, được xây 
dựng trên dòng chính sông 
Đà, thuộc địa phận thành 
phố Hòa Bình, tổng công 
suất 480MW, bao gồm 2 tổ 
máy, mỗi tổ có công suất 
240 MW. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ 6 từ trái sang) cùng các đại biểu 
tham gia nghi thức khởi công công trình

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao hợp đồng 
tín dụng tài trợ dự án nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình mở rộng của EVN

TIÊU ĐIỂM
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The Asian Banker bình chọn & trao tặng Vietcombank 
danh hiệu Ngân hàng được quản trị tốt nhất & 

Lãnh đạo xuất sắc trong ứng phó với 
đại dịch COVID-19

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang Giải thưởng “Leadership Achievement” 
của The Asian Banker ra đời năm 2005, 
được tổ chức ba năm một lần nhằm vinh 
danh các lãnh đạo, Chủ tịch và Tổng 

Giám đốc trong lĩnh vực tài chính. Đây là giải 
thưởng được đánh giá cao nhất dành cho các cá 
nhân trong lĩnh vực tài chính ở khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng được các 
chuyên gia kinh tế độc lập, đội ngũ cố vấn là 
những lãnh đạo trong ngành xét duyệt, dựa trên 
kết quả kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm 
liên tiếp, thông qua quá trình khắt khe, kéo dài 
3-4 tháng, lựa chọn từ hơn 250 định chế trong 
khu vực.

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, 
The Asian Banker đặc biệt tập trung vào đánh 
giá các ngân hàng và lãnh đạo các đơn vị dựa 
trên hiệu quả kinh doanh, khả năng lãnh đạo và 
các chính sách ứng phó với đại dịch. Danh hiệu 
“Ngân hàng được quản trị tốt nhất trong đại dịch 
COVID-19” dành cho Vietcombank và danh hiệu 
"Lãnh đạo xuất sắc trong việc ứng phó với đại dịch 
COVID-19 tại Việt Nam” dành cho Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank nhằm ghi nhận và vinh danh những 
nhà lãnh đạo xuất sắc, nổi bật, có chính sách hợp 
lý cho khách hàng và đóng góp đáng kể cho cộng 
đồng. 

Căn cứ vào kết quả kinh doanh của 
Vietcombank năm 2020 và đặc biệt là các nỗ lực 
của Vietcombank trong công tác phòng chống 
đại dịch COVID-19 cùng những hành động thiết 
thực và hiệu quả trong việc chia sẻ với các doanh 
nghiệp, người dân và cộng đồng trước những khó 
khăn vì đại dịch, Tạp chí The Asian Banker đã 
trao tặng Vietcombank và Lãnh đạo Vietcombank 
những danh hiệu nêu trên. Được biết, tại Việt 
Nam, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank là cá nhân duy nhất là lãnh đạo 

NGÀY 19/01/2021, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH TRỰC 
TUYẾN TOÀN CẦU, TẠP CHÍ THE ASIAN BANKER ĐÃ TRAO 
TẶNG VIETCOMBANK DANH HIỆU “NGÂN HÀNG ĐƯỢC 
QUẢN TRỊ TỐT NHẤT TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19” VÀ 
TRAO TẶNG ÔNG NGHIÊM XUÂN THÀNH - ỦY VIÊN BAN 
THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ 
TỊCH HĐQT VIETCOMBANK DANH HIỆU "LÃNH ĐẠO XUẤT 
SẮC TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI 
VIỆT NAM”. 

doanh nghiệp trong ngành được The Asian 
Banker lựa chọn và trao tặng danh hiệu vinh 
danh.

Vinh dự nhận hai giải thưởng cho tập thể và 
cá nhân, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank bày tỏ: “Đây là 
niềm vinh dự và tự hào không chỉ cho cá nhân 
tôi mà đó chính là tôn vinh hơn 18.000 CBNV 
toàn hệ thống Vietcombank đã đồng hành cùng 
Ban Lãnh đạo, nỗ lực để Vietcombank đạt được 
những thành quả to lớn trong phòng chống đại 
dịch COVID-19 và kết quả kinh doanh ấn tượng.

Năm 2020, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng 
quy mô toàn cầu, tác động tới nhiều mặt của đời 
sống kinh tế, xã hội và quan hệ kinh tế. Trong 
bối cảnh đó, để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch, Vietcombank đã triển khai 5 lần 
cắt giảm lãi suất, hỗ trợ, chia sẻ cho khách hàng 
gần 4.000 tỷ đồng. 

Với những biện pháp nhanh chóng, kịp thời, 
đồng bộ và quyết liệt, phù hợp với diễn biến 
mới của dịch COVID-19, chúng tôi mong muốn 
cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ với khách hàng, 
qua đó góp phần ổn định kinh tế, xã hội đất 
nước và chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch 
bệnh.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank, tôi 
xin gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, lãnh 
đạo của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của NHNN, 
Đảng ủy Khối DNTW cùng niềm tin của hàng 
nghìn cổ đông, hàng triệu khách hàng, sự hỗ 
trợ, đồng hành của toàn thể CBNV Vietcombank 
trong thời gian qua.

Xin cảm ơn và mong chúng ta cùng chung 
tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”.

The Asian Banker là một trong những tên 
tuổi hàng đầu châu Á trong lĩnh vực tài chính 
ngân hàng với lượng độc giả khá lớn gồm các 
doanh nhân trong khu vực và trên thế giới. 
Hằng năm, Tạp chí tổ chức bình chọn rất nhiều 
hạng mục giải thưởng nhằm vinh danh các 
ngân hàng, tổ chức tài chính đạt được kết quả 
tốt trong khu vực như: Transaction Banking 
Awards, Retail Banking Awards, Asian Banker 
500… Website của The Asian Banker có khoảng 
530.000 lượt xem mỗi năm, trong đó hơn 
30.000 nhà quản lý cấp cao trên toàn cầu truy 
cập vào các dịch vụ thông tin của The Asian 
Banker trên nhiều nền tảng thông tin khác 
nhau.

Với những biện pháp nhanh chóng, kịp 
thời, đồng bộ và quyết liệt, phù hợp với 
diễn biến mới của dịch COVID-19, chúng 
tôi mong muốn cùng chung tay hỗ trợ, 
chia sẻ với khách hàng, qua đó góp 
phần ổn định kinh tế, xã hội đất nước 
và chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi 
dịch bệnh.

TIÊU ĐIỂM

Danh hiệu “Ngân hàng được quản trị tốt nhất trong đại dịch COVID-19” và 
danh hiệu "Lãnh đạo xuất sắc trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 tại 

Việt Nam” do The Asian Banker trao tặng

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành nhận danh hiệu "Lãnh đạo xuất sắc trong việc ứng phó 
với đại dịch COVID-19 tại Việt Nam” do The Asian Banker trao tặng
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NỔI BẬT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Thân gửi: Tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Chi nhánh Đồng Nai

Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Vietcombank thân ái gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn 
thể cán bộ, nhân viên, người lao động đã và đang công tác tại Vietcombank Chi nhánh Đồng Nai 
nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (01/04/1991 - 01/04/2021) - dấu mốc khẳng định sự trưởng 
thành và phát triển của Chi nhánh. 

Trên chặng đường 30 năm qua, với phương châm hoạt động là luôn đồng hành vì sự phát triển 
chung của tỉnh Đồng Nai, của hệ thống Vietcombank và của khách hàng, đối tác, Vietcombank Chi 
nhánh Đồng Nai đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để trưởng thành và ngày càng lớn mạnh 
trên tất cả các mặt hoạt động, đạt được những thành tích đáng ghi nhận cả về nhiệm vụ chính trị, 
xã hội cũng như nhiệm vụ kinh doanh.  

Với tinh thần trách nhiệm cùng sự năng động, nhiệt huyết, nỗ lực không ngừng của Ban Giám 
đốc, tập thể cán bộ nhân viên, người lao động, Chi nhánh đã luôn bám sát và thực hiện tốt các mục 
tiêu chiến lược theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Vietcombank, khẳng định được uy tín và thương 
hiệu của tổ chức tín dụng hàng đầu trong cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai.

Đóng góp của Vietcombank Chi nhánh Đồng Nai trong chặng đường 30 năm qua đã được lãnh 
đạo các cấp ghi nhận với những phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, Huân 
chương Lao động hạng Nhì, danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, Cờ thi đua và Bằng 
khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng khen thưởng 
của Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank và nhiều danh hiệu khen thưởng khác.

Ban Lãnh đạo Vietcombank luôn tin tưởng Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên, người 
lao động Vietcombank Chi nhánh Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và 
phát triển với sự đoàn kết, tập trung sức mạnh tập thể, tâm huyết, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận và 
chinh phục các mục tiêu mới. Từ đó, tiếp tục giữ vững vị trí là chi nhánh hàng đầu trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai với hoạt động kinh doanh luôn đạt hiệu quả cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh 
tế, xã hội của địa phương cũng như góp phần quan trọng vào sự phát triển của Vietcombank trong 
giai đoạn mới.  

Chào thân ái!

NỔI BẬT

Ủy viên BCH Trung ương Đảng
Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT

Nghiêm Xuân Thành

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW
Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc

Phạm Quang Dũng

Thư chúc mừng Thư chúc mừng
30 năm thành lập Vietcombank Đồng Nai
của Chủ tịch HĐQT &Tổng Giám đốc

của Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Vietcombank Đồng Nai

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (01/04/1991 - 01/04/2021) - 
Vietcombank Đồng Nai, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai, tôi xin gửi đến toàn thể các 
đồng chí cán bộ lãnh đạo, nhân viên, người lao động đã và đang công tác 
tại Vietcombank Đồng Nai lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Là một trong những chi nhánh ngân hàng thương mại thành lập khá 
sớm trên địa bàn, trải qua chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành, 
Vietcombank Đồng Nai đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Đến nay, 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hệ thống Vietcombank đã có 4 chi nhánh (cấp 
1) và 19 phòng giao dịch, mức tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10%-
15%; quy mô hoạt động đến cuối năm 2020 xấp xỉ đạt 80.000 tỷ đồng, 
tăng hơn 1.600 lần so với ngày đầu thành lập.

Vietcombank Đồng Nai cũng đã phát huy mạnh mẽ là ngân hàng tiên phong gương mẫu trong thực 
hiện các chủ trương, kế hoạch của tỉnh, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát 
triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực, sự đóng góp to lớn và những 
thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank Đồng Nai đã đạt 
được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển 30 năm qua.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không 
ít khó khăn thách thức tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng, Vietcombank Đồng Nai phải cùng các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, đặc 
biệt là ngành Ngân hàng phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự phát 
triển bền vững của tỉnh nhà. Để đạt mục tiêu trên, tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, phải quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thời gian tới; trong đó, tập trung xây dựng chương trình, kế 
hoạch của mình với cách làm và các giải pháp phù hợp, sáng tạo. 

Thứ hai, tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống, tranh thủ thời cơ, với mục tiêu hướng tới là xây 
dựng một Ngân hàng đa năng hiện đại, an toàn và hiệu quả; tập trung huy động vốn đầu tư vào các 
chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh cũng như đầu tư tín dụng một cách phù hợp, góp 
phần tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân 
dân, xây dựng Đồng Nai giàu đẹp, văn minh.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành và nhân viên có trình độ, nghiệp vụ, đáp ứng 
tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tích cực cải tiến, đổi mới quy trình, thủ tục cung 
cấp các dịch vụ, sản phẩm ngân hàng để nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu của người dân và 
doanh nghiệp.

Ngành Ngân hàng nói chung và Vietcombank Đồng Nai nói riêng đang đứng trước những vận hội 
to lớn để vượt qua khó khăn, thách thức, tạo đà phát triển vững mạnh, hiện đại, an toàn và hiệu quả. 
Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, những thành tựu nổi bật sau 30 năm xây dựng, phát triển sẽ là nền 
tảng, động lực lớn để Vietcombank Đồng Nai hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một lần nữa, chúc toàn thể các đồng chí cán bộ lãnh đạo, nhân viên, người lao động của 
Vietcombank Đồng Nai mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc hoạt động của Ngân hàng ngày càng 
phát triển. 
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Thân gửi toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng 
Nai (Vietcombank Đồng Nai).

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 
Vietcombank Đồng Nai (01/04/1991-01/04/2021), 
tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ, người lao động của 
Vietcombank Đồng Nai lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, 
Vietcombank Đồng Nai luôn bám sát các định hướng 
phát triển kinh tế của tỉnh, chủ động phát huy tốt lợi 
thế của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cũng 
như các thế mạnh trong phát triển kinh tế của tỉnh 

Đồng Nai. Để khẳng định vị thế, vai trò của một tổ chức tín dụng lớn, Vietcombank 
Đồng Nai luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực mũi 
nhọn và nhanh chóng trở thành nhà tài trợ chủ lực cho các ngành chế tạo máy móc 
phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, các hoạt động kinh doanh xuất nhập 
khẩu, đóng góp tích cực thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng phát triển 
kinh tế tại địa phương. 

Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển Vietcombank Đồng Nai trong 30 
năm qua, lãnh đạo tỉnh hết sức trân trọng tinh thần quyết tâm, dám nghĩ, dám làm và 
sự nỗ lực vươn lên không ngừng của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, người lao động 
Chi nhánh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu 
dương những kết quả mà Vietcombank Đồng Nai đã đạt được, cũng như những đóng 
góp của Chi nhánh vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, tôi mong rằng mỗi cán bộ, người lao động 
Vietcombank Đồng Nai tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng đổi mới phương 
thức kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vào các dự án lớn, có tính khả thi, cùng với các 
ngân hàng thương mại khác tiếp tục góp phần tạo nên một kết cấu hạ tầng dịch vụ tài 
chính ngân hàng vững chắc, tăng khả năng thu hút các nhà đầu tư, đáp ứng ngày càng 
tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, chúc Vietcombank Đồng Nai luôn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, ngày càng lớn mạnh và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Thân gửi toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai).

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Vietcombank 
Đồng Nai, tôi xin gửi đến Vietcombank Đồng Nai lời 
chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Vietcombank Đồng 
Nai ngày càng phát triển và lớn mạnh. 

Được thành lập năm 1991, là một trong bốn 
chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước đầu 
tiên trên địa bàn Đồng Nai, cột mốc thời gian 
01/04/1991 - 01/04/2021 đã đánh dấu mốc phát 
triển tròn 30 năm của Vietcombank Đồng Nai. Tiền 
thân từ Phòng kinh doanh ngoại hối, đơn vị đã vươn 

lên trở thành một trong những Chi nhánh NHTM lớn trên địa bàn với những bước 
phát triển nhanh, bền vững cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh doanh, góp 
phần quan trọng cho sự phát triển, lớn mạnh của hệ thống Vietcombank nói riêng 
và ngành Ngân hàng nói chung. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Vietcombank Đồng Nai ngày càng 
khẳng định được vai trò và vị thế của một ngân hàng vượt trội về các lĩnh vực: huy 
động vốn, tín dụng, thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử, ứng dụng 
thành công công nghệ vào hoạt động ngân hàng. Với đội ngũ cán bộ chuyên môn 
giỏi, phong cách làm việc chuyên nghiệp, Vietcombank Đồng Nai trở thành sự lựa 
chọn hàng đầu của các tổ chức, cá nhân khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng. 

Bên cạnh phát triển kinh doanh, Vietcombank Đồng Nai còn là đơn vị đi đầu 
trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành và địa 
phương, làm tốt công tác quản trị rủi ro và có nhiều đóng góp tích cực trong các 
hoạt động xã hội, các phong trào văn thể mỹ do tổ chức Công đoàn trên địa bàn 
phát động. Tôi xin chúc mừng những kết quả mà Vietcombank Đồng Nai đã đạt 
được.

Trong thời gian tới, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang và những kết 
quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động Vietcombank Đồng 
Nai tiếp tục phát huy các thế mạnh, đổi mới sáng tạo để duy trì sự tăng trưởng 
và phát triển bền vững, cùng với ngành ngân hàng Đồng Nai triển khai, thực hiện 
tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần vào phát triển kinh tế của địa 
phương.

Chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Đồng Nai mạnh khỏe, hạnh phúc 
và thành công!

Thân ái!

NỔI BẬT

Thư chúc mừng Thư chúc mừng
của Đồng chí Cao Tiến Dũng  
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

của Đồng chí Tạ Thành Long
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Nai

14 15CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 329 - THÁNG 02/2021 SỐ 329 - THÁNG 02/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



NỔI BẬT

Đến nay, sau 30 năm xây dựng và phát triển, 
Vietcombank Đồng Nai đã tạo dựng được một 
mạng lưới hoạt động gồm Trụ sở Chi nhánh khang 
trang, hiện đại cùng 5 phòng giao dịch, quy mô 
hoạt động xấp xỉ 30.000 tỷ đồng, tăng hơn 600 
lần so với ngày đầu đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, 
Vietcombank Đồng Nai cũng đóng vai trò là người 
tạo dựng và phát triển các chi nhánh khác tiền 
thân trực thuộc Chi nhánh như: Vietcombank Biên 
Hòa, Vietcombank Nhơn Trạch (tiền thân là Chi 
nhánh cấp II); Vietcombank Đông Đồng Nai (tiền 
thân là PGD Long Khánh).

Từng là cán bộ thuộc lớp thế hệ đầu của 
Vietcombank Đồng Nai, ông đánh giá gì về sự 
trưởng thành và lớn mạnh của Chi nhánh trong 30 
năm qua?

Đứng ở vạch xuất phát với muôn vàn khó khăn, 
cùng với việc sinh sau đẻ muộn so với các NHTM 
Nhà nước khác trên địa bàn, rõ ràng Vietcombank 
Đồng Nai trong buổi đầu thành lập đã không có 
được “thiên thời”, “địa lợi” để phát triển. Nhưng 

chúng tôi lại có yếu tố “Nhân 
hòa”. Đó là luôn nhận được sự 
quan tâm hỗ trợ chỉ đạo sâu 
sát của lãnh đạo tỉnh, lãnh 
đạo NHNN tỉnh, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, sự tín nhiệm của 
khách hàng, cùng sự đồng tâm 
hiệp lực của các thế hệ người 
lao động. Chi nhánh đã ghi dấu 
son vào sự chuyển mình mạnh 
mẽ của hệ thống Vietcombank, 
cũng như phát triển kinh tế, xã 
hội trên địa bàn tỉnh.

Lịch sử 30 năm đã tạo dựng 
nên một Vietcombank Đồng 
Nai lớn mạnh về quy mô, chuẩn 
mực về hoạt động, hiệu quả 
kinh doanh được thể hiện qua 
những con số ấn tượng: Huy 
động vốn đến cuối năm 2020 
đạt xấp xỉ 18.000 tỷ đồng, tăng 
trên 1.500 lần so với số dư huy 
động của năm 1991; Dư nợ cho 
vay nền kinh tế đạt gần 12.000 
tỷ đồng; Nợ xấu chỉ chiếm 
0,01% tổng dư nợ; Lợi nhuận 
kinh doanh trên 500 tỷ đồng. 
Tổng số khách hàng có quan hệ 
và thiết lập giao dịch là hơn 400 
ngàn. Chính những con số đó đã 

đưa Vietcombank Đồng Nai trở thành tổ chức 
tín dụng đứng đầu trên địa bàn tỉnh và cũng là 
một trong những Chi nhánh đóng góp lớn về 
quy mô, hiệu quả trong hệ thống Vietcombank.

Những con số ấn tượng của Chi nhánh còn 
được làm đẹp thêm với những hoạt động an 
sinh xã hội. Vietcombank Đồng Nai luôn quan 
tâm và xem đó là trách nhiệm xã hội bằng các 
việc làm thiết thực với kinh phí hằng năm từ 
800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Với những thành tựu đạt được trong hoạt 
động kinh doanh và đóng góp cho hoạt động 
xã hội, Vietcombank Đồng Nai đã vinh dự được 
Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao 
quý như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 
Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương 
Lao động hạng Ba… Đây thực sự là những ghi 
nhận, đánh giá có ý nghĩa lớn lao đối với những 
đóng góp cũng như nỗ lực không mệt mỏi của 
Vietcombank Đồng Nai trong suốt 30 năm qua.

cán bộ gia nhập ngôi nhà Vietcombank Đồng 
Nai từ những năm mới thành lập cho đến thời 
khắc lịch sử này.

 Nhìn lại thời điểm 30 năm về trước, 
Vietcombank Đồng Nai được thành lập trong 
tình hình kinh tế của đất nước đang trong giai 
đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi từ kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế 
thị trường, nên có thể nói đây là giai đoạn rất 
khó khăn và nhiều thử thách. Những năm đầu 
của thập niên 90, khi Vietcombank Đồng Nai 
mới chập chững những bước đi đầu tiên đã 
phải đương đầu với tác động bất lợi của cuộc 
khủng hoảng tài chính khu vực (1997-1998) và 
cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế 
toàn cầu (2007-2008). 

VỮNG BƯỚC VƯƠN XA
VIETCOMBANK ĐỒNG NAI

30 NĂM TRƯỚC, NGÀY 01/04/1991, VIETCOMBANK ĐỒNG 
NAI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG. ĐÂY LÀ MỐC THỜI GIAN ĐÁNG 
NHỚ ĐỐI VỚI NHIỀU THẾ HỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG CŨNG NHƯ 
ĐỐI VỚI LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI 
NHÁNH. CÙNG TRÒ CHUYỆN VỚI ÔNG PHẠM THÀNH VINH 
- GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK ĐỒNG NAI ĐỂ THẤY NHỮNG 
BƯỚC ĐI VỮNG CHẮC CỦA ĐƠN VỊ NHẰM KHẲNG ĐỊNH VỊ 
THẾ TIÊN PHONG CỦA MÌNH. 

Những con số ấn tượng của Chi nhánh còn 
được làm đẹp thêm với những hoạt động an 
sinh xã hội. Vietcombank Đồng Nai luôn quan 
tâm và xem đó là trách nhiệm xã hội bằng các 
việc làm thiết thực với kinh phí hằng năm từ 
800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Lời đầu tiên xin được hỏi về cảm nhận, cảm xúc 
cá nhân của ông trước cột mốc lịch sử 30 năm hình 
thành và phát triển của Vietombank Đồng Nai?

Trước cột mốc lịch sử 30 năm của Vietcombank 
Đồng Nai, cá nhân tôi rất lấy làm vinh dự và tự hào 
khi được là một thành viên của Chi nhánh. Càng 
vinh dự và tự hào hơn khi tôi là một trong những 

Thực hiện: PV - Ảnh: Vietcombank Đồng Nai
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NỔI BẬT

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, ông muốn 
gửi gắm thông điệp gì đến các khách hàng, đối tác, 
Ban Lãnh đạo các cấp và CBNV, những người đã, 
đang công tác tại Vietcombank Đồng Nai?

Thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể CBNV 
Vietcombank Đồng Nai, tôi xin gửi lời cảm ơn 
chân thành đến Ban Lãnh đạo từ Trung ương đến 
địa phương, Quý đối tác, khách hàng đã tin tưởng 
và đồng hành cùng Chi nhánh trong suốt 30 năm 
qua. Trong chiến lược phát triển xuyên suốt của 
Vietcombank nói chung và Vietcombank Đồng Nai 
nói riêng, chúng tôi luôn đặt khách hàng vào vị trí 
trung tâm. Tôi tin rằng với đội ngũ CBNV có trình 
độ chuyên môn tốt, tác phong chuyên nghiệp cùng 
cơ sở hạ tầng hiện đại và hệ thống quản trị theo 
các tiêu chuẩn quốc tế, Chi nhánh sẽ đáp ứng đầy 
đủ các giải pháp tài chính, phục vụ và đáp ứng sự 
kỳ vọng của khách hàng.

Ban Giám đốc Chi nhánh trân trọng cảm ơn 
Ban Lãnh đạo Vietcombank đã luôn tin tưởng 
giao nhiệm vụ và ủng hộ chúng tôi trong quá trình 
lãnh đạo, điều hành. Tôi cam kết sẽ cùng các thành 
viên trong Ban Giám đốc và tập thể người lao 
động luôn phấn đấu, tiếp tục nâng tầm Chi nhánh 
về mục tiêu phát triển, quy mô, chất lượng hoạt 
động. Chi nhánh sẽ luôn chủ động nắm bắt lợi 
thế, không ngừng đổi mới cả tư duy, phong cách 
lãnh đạo, quản trị điều hành, tăng cường mở rộng 
quan hệ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ 
và xác định cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ 
để ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng 
là một trong những ngọn cờ đầu của hệ thống 
Vietcombank.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập 
Vietcombank Đồng Nai, thay mặt Cấp ủy, Ban Giám 
đốc và toàn thể CBNV, tôi xin gửi lời tri ân đến 
các thế hệ cán bộ Chi nhánh qua các thời kỳ đã 
không ngừng nỗ lực, đóng góp vào sự phát triển 

của đơn vị. Trải qua 30 năm xây dựng và phát 
triển, Vietcombank Đồng Nai đã đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng, nhưng không ít khó 
khăn, thách thức còn ở phía trước, đòi hỏi mỗi 
cán bộ phải luôn trong tâm thế sẵng sàng đối 
đầu và vượt qua. Kế thừa những giá trị tốt đẹp 
của tiền nhân, các thế hệ tiếp nối luôn phải trân 
trọng, biết ơn và phát huy hơn nữa bằng thái 
độ sống, làm việc tích cực, kết nối bền chặt tình 
thương yêu, tạo ra nguồn năng lượng mạnh 
mẽ để hướng đến thành công vững bền của Chi 
nhánh.

Trong quá trình 30 năm hoạt động của Chi 
nhánh với bao thăng trầm, điều gì đã để lại ấn 
tượng sâu sắc nhất cho cá nhân ông?

   Nghị lực, bản lĩnh và sáng tạo, đây chính 
là điều để lại nhiều ấn tượng nhất cho bản thân 
tôi trong suốt chặng đường 30 năm. Chi nhánh 
đã chứng kiến và trải qua hai cuộc khủng hoảng 
tài chính, suy thoái kinh tế khu vực và toàn cầu, 
gần đây nhất là đại dịch COVID-19,… nhưng 
bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, đơn vị cũng từng 
bước vượt qua mọi khó khăn và thử thách, hỗ 
trợ tích cực cho khách hàng trong hoạt động 
kinh doanh, tạo được niềm tin của khách hàng, 
uy tín Vietcombank ngày càng nâng cao.

 Vào những giai đoạn điều kiện kinh tế kém 
thuận lợi, tình hình kinh doanh gặp khó khăn, 
thu nhập của CBNV bị ảnh hưởng, sức ép chỉ 
tiêu lớn, rủi ro kinh doanh cao,… nhưng có thể 
nói tại thời điểm đó, toàn bộ Ban Giám đốc và 
người lao động đã đồng lòng đoàn kết, vượt qua 
tất cả bằng ý chí, bằng nghị lực của mỗi cá nhân, 
tạo nên sức mạnh tập thể và dường như không 
có khó khăn nào khuất phục được tinh thần ấy. 
Vietcombank Đồng Nai đã lần lượt vượt qua 
hết khó khăn này đến khó khăn khác để trưởng 
thành và lớn mạnh như ngày hôm nay. 

Con đường ông đang đi sẽ có những người 
tiếp bước. Ông có những lời khuyên gì cho thế hệ 
tiếp nối, giúp họ có thể mở ra những cánh cửa 
mới cho Vietcombank Đồng Nai?

Lời khuyên của tôi cho thế hệ kế cận, thứ 
nhất là hãy liên tục học hỏi, liên tục trau dồi 
kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng trong công 
tác chuyên môn. Trong thời đại nào thì kiến 
thức và kỹ năng vẫn là yếu tố quan trọng cho 
tổ chức. Thứ hai, sau khi đã có kiến thức và kỹ 
năng thì hãy tận tâm cống hiến cho tổ chức một 
cách vô tư và hết mình, hãy làm việc với cái tâm 

nghề nghiệp cao nhất. Và cuối cùng là phát huy 
tinh thần bản sắc văn hóa của Vietcombank: Đoàn 
kết và huy động sức mạnh tập thể, đây chính là kim 
chỉ nam, là sợi chỉ đỏ giúp lèo lái tổ chức vượt qua 
mọi khó khăn thử thách.

Với khát vọng cháy bỏng và sức sống mãnh liệt 
của tuổi 30 trong tâm thế vững vàng, tự tin vào 
khả năng vượt khó và với chủ trương hoạt động 
an toàn, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, 
Vietcombank Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy truyền 
thống và kết quả đạt được để đóng góp tích cực 
cho hệ thống Vietcombank 
trong chặng đường phía 
trước.

Với khát vọng vươn 
ra biển lớn, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đã đưa ra chiến 
lược phát triển đến năm 2025 
tầm nhìn 2030. Trong vai trò 
là lãnh đạo tại một Chi nhánh, 
ông có chia sẻ gì ?

Với khát vọng vươn ra biển lớn, Ban Lãnh đạo 
đã xác định mục tiêu Vietcombank là Ngân hàng số 
một Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất 
khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính 
lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp 
niêm yết lớn nhất toàn cầu có đóng góp lớn vào sự 
phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Có thể nói đây 
là một sứ mệnh, một mục tiêu lớn với nhiều thách 
thức. Với mong muốn góp sức là một viên gạch nhỏ 
trên con đường đi đến mục tiêu này, tôi có một số 
chia sẻ như sau:

Thứ nhất, Vietcombank Đồng Nai là một 
trong những Chi nhánh lớn, đóng vai trò không 
nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu chung của hệ 
thống. Với vai trò và vị thế đó, tập thể Chi nhánh 
chúng tôi quyết tâm ra sức hoàn thành xuất 
sắc các mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm để hoàn 
thành sứ mệnh này.

Thứ hai, với cá nhân tôi, là người đứng 
đầu Chi nhánh, tôi sẽ phấn đấu hết mình để 
thực hiện tốt vai trò của mình. Luôn bám sát 
quan điểm chỉ đạo của Vietcombank và điều 

hành theo hướng linh hoạt 
phù hợp, tận dụng và phát 
huy các thế mạnh tại địa 
phương nhằm hoàn thành 
sứ mệnh trên.

Thứ ba, luôn chăm lo và 
truyền lửa cho thế hệ kế cận 
tiếp nối để cùng kề vai sát 
cánh và thực hiện sứ mệnh 
của hệ thống Vietcombank 
trong tương lai.

Cuối cùng, tôi tin rằng bằng chính sức mạnh 
nội tại, cùng với những thành quả đạt được, 
kể cả những bài học kinh nghiệm quý giá sau 
những khó khăn, trở ngại, Vietcombank Đồng 
Nai tự tin vươn lên phía ánh sáng, để tiếp tục 
đón nhận những thử thách và thành công.

Xin cảm ơn ông!

Trong chiến lược phát 
triển xuyên suốt của 
Vietcombank nói chung 
và Vietcombank Đồng Nai 
nói riêng, chúng tôi luôn 
đặt khách hàng vào vị trí 
trung tâm. 

Ban Giám đốc trao thưởng cho các tập thể phòng xuất sắc tại Hội nghị Người lao động năm 2019
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Gắn liền với sự ra đời của Vietcombank 
Đồng Nai chính là sự hình thành bộ máy 
lãnh đạo chính quyền, các tổ chức Đảng 
và đoàn thể. Chi bộ cơ sở Vietcombank 

Đồng Nai được thành lập vào năm 1991 với 
7 đảng viên, là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 
Đảng ủy Khối Kinh tế, nay là Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp. Cùng với sự lớn mạnh không 
ngừng về quy mô hoạt động, mạng lưới giao 
dịch được mở rộng, nhân sự gia tăng thì tổ 
chức Đảng của Vietcombank Đồng Nai cũng có 
sự phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất 
lượng hoạt động. 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển và nhằm 
phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của tổ chức 
Đảng trong hoạt động của Chi nhánh, Đảng bộ 
Vietcombank Đồng Nai được thành lập trên 
cơ sở nâng cấp Chi bộ cơ sở Vietcombank 
Đồng Nai theo Quyết định số 91-QĐ/ĐU ngày 
01/11/2011 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, 
gồm 3 Chi bộ trực thuộc với 45 đảng viên. Đến 
nay, Đảng bộ cơ sở gồm Ban chấp hành với 9 
đ/c và số lượng đảng viên là 80 đ/c.

NỔI BẬT

Phát huy vai trò 
lãnh đạo của Đảng 
trong hành trình 3 thập kỷ

Bài: Nguyễn Thị Thúy - Ảnh: Vietcombank Đồng Nai

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA VIETCOMBANK 
ĐỒNG NAI TRONG 30 NĂM QUA VỚI NHỮNG DẤU ẤN 
THÀNH CÔNG VÀ KHÔNG ÍT KHÓ KHĂN THÁCH THỨC, 
CÓ THỂ THẤY RÕ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG ỦY 
VIETCOMBANK ĐỒNG NAI TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO THỰC 
HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
ĐẢNG.

Nhìn lại chặng đường phát triển của 
Vietcombank Đồng Nai trong 30 năm qua với 
những dấu ấn thành công và không ít khó khăn 
thách thức, có thể thấy rõ vai trò quan trọng của 
Đảng ủy Vietcombank Đồng Nai trong việc lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây 
dựng Đảng. Trong 30 năm qua, Đảng ủy, Ban giám 
đốc Chi nhánh luôn bám sát chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự 
lãnh đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, định 
hướng hoạt động của hệ thống Vietcombank, đã 
lãnh đạo triển khai quyết liệt các biện pháp thực 
hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây 
dựng Đảng. Bằng sự vững vàng trong gian khó và 
bản lĩnh trước thử thách, Vietcombank Đồng Nai 
luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây 
dựng cơ quan, tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch 
vững mạnh, có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả 
cho hệ thống Vietcombank cũng như sự phát triển 
kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương 
của Đảng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng 
của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, Cấp ủy 
Vietcombank Đồng Nai qua các thời kỳ đã tập 
trung quán triệt, nâng cao nhận thức của Cấp ủy, 
chính quyền, đoàn thể trong Chi nhánh. Theo đó, 
Đảng ủy Vietcombank Đồng Nai chú trọng lãnh 
đạo, gắn công tác xây dựng tổ chức Đảng với xây 
dựng bộ máy chuyên môn, xây dựng các tổ chức 
Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh, tạo nền 
tảng, sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, quản 
lý điều hành và tổ chức thực hiện.

Trong thời gian qua, Đảng bộ cơ sở 
Vietcombank Đồng Nai đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể 
và tổ chức thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị 
quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng bộ 
Vietcombank, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở 
Chi nhánh các thời kỳ. Thành tích nổi bật là đã chủ 

động góp sức tạo dựng mạng lưới Vietcombank 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với 4 chi nhánh và 
19 phòng giao dịch, quy mô tổng tài sản sinh 
lợi xấp xỉ 80.000 tỷ đồng. Trong đó, quy mô 
hoạt động của Vietcombank Đồng Nai đến cuối 
năm 2020 đạt xấp xỉ 30.000 tỷ đồng với cơ sở 
khách hàng đạt 400.000 khách hàng, lợi nhuận 
kinh doanh đạt 600 tỷ đồng, năng suất lao động 
được cải thiện rõ nét khi tiến đến mốc 3 tỷ 
đồng/cán bộ, đời sống vật chất, tinh thần của 
người lao động ngày càng được nâng cao.

Hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân 
hàng, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường 
có nhiều biến động, luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, 
Đảng bộ Vietcombank Đồng Nai luôn quan 
tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo 
dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, đảng 
viên và người lao động chấp hành và nghiêm 
túc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, hệ thống 
cơ chế, quy trình nghiệp vụ của Vietcombank 
như: Sổ tay văn hóa Vietcombank; Bộ quy tắc 
ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của CBNV 
Vietcombank, Nội quy lao động… 

Đảng bộ cũng chỉ đạo, triển khai đẩy mạnh 
các phong trào thi đua yêu nước, phong trào 
lao động giỏi, lao động sáng tạo, gương người 
tốt, việc tốt, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo lập một 
môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, 
khuyến khích người lao động tập trung, nỗ lực 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. Việc làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đã 
góp phần xây dựng nên một tập thể mạnh về tư 
tưởng, thống nhất trong mọi hành động.

Trong công tác quốc phòng, an ninh, Đảng 
ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh luôn quán triệt đầy 
đủ tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước 
về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, 
phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn tài sản 
của nhà nước, khách hàng. Trong đó, đặc biệt 
quan tâm đến phòng chống tội phạm kinh tế 
nói chung và tội phạm Ngân hàng nói riêng cho 
toàn thể CBNV nắm và nêu cao tinh thần cảnh 
giác để có những biện pháp phòng ngừa cũng 
như kỹ năng xử lý các tình huống một cách kịp 
thời.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của 
tổ chức đảng ở cơ sở, Đảng ủy Vietcombank 
Đồng Nai đã quán triệt và triển khai đầy đủ 
Hướng dẫn số 17, 18, 19 - HD/BTCTU ngày 
14/12/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Quy 

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Vietcombank Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ cơ sở Vietcombank Đồng Nai tổ chức lễ kết nạp 
đảng viên năm 2020
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định số 25-QĐi/TU ngày 13/2/2019 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất 
lượng sinh hoạt Chi bộ hằng tháng để nâng cao 
chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Do đó, trong thời 
gian qua, các Chi bộ trực thuộc và BCH Đảng bộ 
thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt, nội dung sinh 
hoạt có nhiều đổi mới. Các chi bộ đã tuân thủ 
nghiêm túc các nguyên tắc trong tổ chức và sinh 
hoạt, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên thực hiện tự 
phê bình và phê bình đi đôi với giữ gìn kỷ luật, 
xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong 
toàn Đảng bộ cơ sở.

Trong công tác đoàn thể, Đảng ủy đã lãnh 
đạo BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức 
và vận động toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia 
nhiều hoạt động, phong trào thi đua cũng như 
trong chuyên môn, góp phần tạo nên không khí 
làm việc hứng khởi, mọi CBNV tích cực thi đua 
phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị; 
Thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của 
Công đoàn và Đoàn thanh niên, định kỳ làm việc 
với BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên báo 
cáo về hoạt động, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ 
đạo kịp thời; Làm tốt vai trò cầu nối giữa người 
lao động và người sử dụng lao động, thúc đẩy 
tinh thần làm việc của toàn thể CBNV trong Chi 
nhánh.

Công ty TNHH MTV Tổng 
Công ty Cao su Đồng Nai tiền 
thân là Công ty Cao su Đồng 
Nai - được thành lập ngày 

02/06/1975, trên cơ sở tiếp quản 
12 đồn điền cao su của chủ tư bản 
người Pháp. Năm 2009, Công ty 
TNHH MTV được thành lập do Tập 
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 
làm chủ sở hữu, hoạt động theo mô 
hình Công ty mẹ - Công ty con, hoạt 
động sản xuất kinh doanh chính là 
trồng, chăm sóc, khai thác và chế 
biến cao su thiên nhiên.

Trong suốt chặng đường 45 
năm phát triển, Tổng Công ty Cao su 
Đồng Nai luôn có những đóng góp 

NỔI BẬT

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC, 
TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG

VIETCOMBANK ĐỒNG NAI

Đảng bộ cơ sở Vietcombank Đồng Nai 
không chỉ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị, công tác chuyên môn, công tác xây 
dựng Đảng mà còn tiên phong trong việc chỉ 
đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 
an sinh xã hội, với kinh phí hằng năm từ 800 
triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Trong suốt 30 năm hoạt động, Đảng bộ 
Vietcombank Đồng Nai luôn đạt danh hiệu 
trong sạch vững mạnh. Nhìn lại chặng đường 
đã qua, Đảng bộ Vietcombank Đồng Nai luôn 
tự hào là nhân tố quyết định vào sự thành công 
của Chi nhánh hôm nay. Trong thời gian tới, 
Đảng ủy Vietcombank Đồng Nai tiếp tục phát 
huy những kết quả đạt được và triển khai có 
hiệu quả công tác xây dựng Đảng đi vào chiều 
sâu, đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động 
trong xác định mục tiêu hoạt động và triển khai 
các nhiệm vụ. 

Với tinh thần quyết tâm đổi mới, trách 
nhiệm, kỷ cương, Đảng bộ Vietcombank Đồng 
Nai đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua 
khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục lãnh đạo 
Chi nhánh phát triển không ngừng theo đúng 
định hướng vươn tầm khu vực và thế giới của 
hệ thống Vietcombank.

TRẢI QUA HƠN 20 NĂM ĐỒNG HÀNH, VIETCOMBANK ĐỒNG NAI 
HIỆN LÀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC, LÀ ĐƠN VỊ NGÂN HÀNG DUY NHẤT 
ĐANG ĐƯỢC CHỌN CUNG CẤP TÍN DỤNG CHO TỔNG CÔNG TY CAO 
SU ĐỒNG NAI.

trong sự phát triển của ngành cao su 
và của tỉnh Đồng Nai. Trong nhiệm 
kỳ 2015-2020, hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Tổng Công ty đạt 
tốc độ phát triển nhanh, doanh thu 
bình quân hằng năm tăng 14,5%; lợi 
nhuận năm sau luôn cao hơn năm 
trước, bảo toàn và phát triển vốn 
Nhà nước giao; tạo công ăn việc làm, 
thu nhập ổn định cho gần 5.000 lao 
động; thu nhập bình quân của người 
lao động luôn theo chiều hướng 
tăng ở mức bình quân 9%/năm. 

Ghi nhận những thành tựu mà 
Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã 
đạt được, Đảng và Nhà nước trao 
tặng cho Tổng Công ty danh hiệu 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân, Anh hùng Lao động, Huân 
chương Độc lập, Huân chương Lao 
động hạng Nhất và nhiều phần 
thưởng cao quý khác.

Đồng hành cùng quá trình phát 
triển của Tổng Công ty là sự hỗ trợ 
về vốn tín dụng, giao dịch thanh 
toán, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tận 
tâm từ Vietcombank Đồng Nai. Với 
nguồn vốn dồi dào và chính sách ưu 
đãi cho ngành nông nghiệp, những 
dòng vốn từ Vietcombank Đồng Nai 
được Tổng Công ty sử dụng phục 
vụ cho các nhu cầu ngắn hạn và dài 
hạn để tái canh các vườn cây cao 
su hằng năm một cách hiệu quả. 
Trải qua hơn 20 năm đồng hành, 
mối quan hệ giữa Tổng Công ty và 
Vietcombank Đồng Nai vẫn được 
duy trì và phát triển. Vietcombank 
Đồng Nai hiện là đối tác chiến lược, 
luôn là người bạn đồng hành được 
ưu tiên lựa chọn và là đơn vị ngân 
hàng duy nhất hiện tại được chọn 
cung cấp tín dụng cho Tổng Công ty.

Hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày 
thành lập Tổng Công ty Cao su Đồng 
Nai (02/06/1975-02/06/2020) 
và nhân kỷ niệm 30 năm ngày 
thành lập Vietcombank Đồng Nai 
(01/04/1991-01/04/2021), Tổng 
Công ty Cao su Đồng Nai trân trọng 
ghi nhận những đóng góp của 
Vietcombank Đồng Nai, mong rằng 
quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày 
càng phát triển, vượt qua mọi khó 
khăn thách thức, phát huy những 
thuận lợi để cùng “Chung niềm tin - 
Vững tương lai”.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Bài & Ảnh: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 
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Thay mặt tập thể cán bộ công nhân viên Công 
ty TNHH Phú Mỹ Thăng xin chúc mừng 
Vietcombank Đồng Nai tròn 30 tuổi với 
những thành tích ấn tượng và luôn là ngân 

hàng đáng tin cậy của mọi doanh nghiệp, đặc biệt 
là các đơn vị có mối quan hệ truyền thống với Chi 
nhánh như Công ty chúng tôi.

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu 
từ hàng ngoài trời đến hàng nội thất trong nhà, tọa 
lạc trên diện tích hơn 22.828 m2, được thành lập 
vào cuối 2004, Công ty chúng tôi không ngừng đổi 
mới và áp dụng kỹ thuật sản xuất hiện đại nhằm 
cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, 
đẹp nhất và độc quyền. Đây cũng là ưu tiên hàng 
đầu xuyên suốt của công ty trong chiến lược kinh 
doanh. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã nhận 
được sự hỗ trợ của Vietcombank Đồng Nai trong 
việc cung cấp vốn tín dụng, hỗ trợ dịch vụ thanh 
toán lương cho CBNV, giúp doanh nghiệp an tâm 
tập trung sản xuất kinh doanh, ngày càng phát triển 
vững mạnh. 

Hiện nay, mặc dù nhận được sự mời chào sử 
dụng sản phẩm dịch vụ từ rất nhiều tổ chức tín 
dụng với những ưu đãi hấp dẫn nhưng chúng tôi 
đã chọn và xác định Vietcombank Đồng Nai là “nơi 
tình yêu bắt đầu và mãi mãi bền chặt” của mình. 
Chúng tôi đánh giá cao tác phong phục vụ chuyên 
nghiệp, thân thiện từ Ban Giám đốc đến CBNV của 
Vietcombank, nơi chúng tôi hoàn toàn an tâm để 
đặt trọn niềm tin. 

THACO là doanh nghiệp tư nhân do kỹ sư Trần Bá 
Dương thành lập năm 1997 tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dù 
khởi đầu chỉ là một doanh nghiệp nhỏ chuyên sửa chữa, 
tân trang xe cũ, nhưng với sự nỗ lực làm việc không 
ngừng cùng tầm nhìn chiến lược và đầu tư bài bản, ông 
Trần Bá Dương đã từng bước đưa THACO trở thành 
doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp 
và phân phối ô tô tại Việt Nam. Theo báo cáo của Tổng 
Cục Thuế, trong giai đoạn 2015-2019, THACO đã nộp 
ngân sách nhà nước tổng cộng 85.294 tỷ đồng, là một 
trong những doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam. 

Vietcombank Đồng Nai đã đồng hành với THACO từ 
khi thành lập ở Biên Hòa. Nguồn tín dụng từ Chi nhánh 
cho THACO bắt đầu từ năm 1999 và liên tục cho đến 
hiện nay, Công ty đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn này. 
Trên tổng thể, quy mô tín dụng và số lượng giao dịch 
của THACO với Vietcombank trong những năm qua 
không ngừng tăng. Từ tỉnh nhà, Vietcombank Đồng Nai 
cũng đã dành nhiều ưu đãi về chi phí vốn và giao dịch 
ngoại tệ cho THACO. 

Hiện nay, Vietcombank là đối tác chiến lược của 
THACO, đó chính là điều kiện để quan hệ hợp tác giữa 
hai bên, trong đó bao gồm Vietcombank Đồng Nai, tiếp 
tục gắn kết chặt chẽ và phát triển hơn nữa. THACO và 
Vietcombank Đồng Nai cùng nhau hướng tới các kết quả 
hợp tác thành công mới trong tương lai.

NỔI BẬT

Trong suốt hơn 2 thập kỷ, chúng tôi đã có mối quan 
hệ bền chặt, gắn bó với Vietcombank Đồng Nai - 
ngân hàng đến với chúng tôi ngay ngày đầu thành 
lập và duy nhất cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi 

ghi nhận sự hiện diện của Chi nhánh trong lịch sử hình 
thành và vươn lên của Công ty. Ban Giám đốc và CBNV 
Chi nhánh luôn thân thiện, tư vấn nhiệt tình cho chúng 
tôi từ công tác tín dụng, chuyển tiền, thanh toán quốc tế 
đến chiết khấu chứng từ, cung cấp dịch vụ thanh toán 
lương, mở thẻ cho CBNV.

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Vietcombank 
Đồng Nai, cũng là kỷ niệm 22 năm “tình yêu độc quyền” 
của Kiến Phúc và Vietcombank, thân yêu kính chúc Ban 
Giám đốc và CBNV Vietcombank Đồng Nai luôn mạnh 
khỏe, đoàn kết, xây dựng thương hiệu Vietcombank 
ngày càng vươn cao, vươn xa, xứng đáng là ngân hàng 
hàng đầu Việt Nam được nhiều doanh nghiệp tin cậy đặt 
niềm tin.

Vietcombank Đồng Nai
Nơi tình yêu 
bắt đầu & mãi mãi

Bài: Nguyễn Hội - Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ Thăng

Bài: Công ty TNHH Kiến Phúc

là khách hàng độc quyền 
của Vietcombank Đồng Nai 

Tự hào 

CÔNG TY TNHH KIẾN PHÚC ĐƯỢC THÀNH LẬP 
NĂM 1999 TẠI THỊ XÃ TRẢNG BOM, CHUYÊN SẢN 
XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÁC LOẠI GỖ VÀ SẢN 
PHẨM BÀN GHẾ BẰNG GỖ TIÊU THỤ TRONG VÀ 
NGOÀI NƯỚC. HƠN 20 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 
TRIỂN, ĐẾN NAY, CÔNG TY TNHH KIẾN PHÚC ĐÃ 
TRỞ NÊN VỮNG MẠNH VÀ ĐƯỢC NHIỀU KHÁCH 
HÀNG TRÊN TOÀN CẦU TIN TƯỞNG. 

Là công ty sản xuất mỹ phẩm số 1 tại Nhật Bản, 
Shiseido xây dựng nhà máy vào năm 2008 tại 
KCN AMATA, Đồng Nai. Công ty đi vào hoạt 
động chính thức từ năm 2010. Sản phẩm sản 

xuất tại nhà máy Đồng Nai được xuất đi hầu khắp 
các nước trên thế giới và được đón nhận tích cực.

Với triết lý “sáng tạo ra cái đẹp vì một thế 
giới tốt đẹp hơn”, Công ty chúng tôi luôn cố gắng 
đóng góp cho đất nước Việt Nam, cho con người 
Việt Nam, nơi công ty đang hoạt động sản xuất và 
kinh doanh.

Vietcombank Đồng Nai đã đồng hành với 
Shiseido Việt Nam từ khi thành lập. Ban đầu, quan 
hệ hợp tác giữa hai bên còn hạn chế ở một số loại 
giao dịch cơ bản. Nhưng theo thời gian, cùng với 
sự tín nhiệm tăng cao, quan hệ hợp tác đã được 
mở rộng ra hầu hết các giao dịch quan trọng với 
kim ngạch tăng lên nhiều lần. 

Qua hơn 10 năm hợp tác với Vietcomank Đồng 
Nai, chúng tôi cảm nhận rằng đây là ngân hàng có 
uy tín rất cao và thái độ làm việc của nhân viên 
tốt, tích cực hỗ trợ chúng tôi trong các giao dịch 
hằng ngày. Chúng tôi luôn tuyệt đối tin tưởng 
Vietcombank trong các giao dịch ngân hàng. 
Chúng tôi tin rằng Vietcombank Đồng Nai sẽ có 
những bước phát triển đột phá, đạt được nhiều 
thành công lớn hơn nữa trong thời gian tới.

SHISEIDO VIETNAM & 
VIETCOMBANK ĐỒNG NAI: 
HƠN 10 NĂM GẮN KẾT

THACO & VIETCOMBANK ĐỒNG NAI: 
HƠN 20 NĂM GẮN KẾT

Tập thể CBNV 
Công ty Shiseido 

Việt Nam

Phân xưởng sản xuất của Công ty TNHH Phú Mỹ Thăng

Bài: THACO

Bài & Ảnh: Shiseido Việt Nam
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Chào Em - cô gái Vietcombank
Luôn mỉm cười, rạng rỡ xinh tươi
Dù khách đông, vẫn luôn niềm nở
Làm trễ giờ, cũng chẳng thở than
Chẳng quản chi ngày đêm vất vả
Đêm cuối tuần, đèn vẫn sáng cơ quan.

Ngày không nghỉ là Anh tín dụng
Tìm khách hàng, gọi điện, hỏi thăm
Bán Tín dụng, bán thêm Dịch vụ
Người bán hàng trung thực, thẳng ngay
Vững chuyên môn, Khách hàng tin tưởng
Trao niềm tin, Khách Mới tìm về
Quyết tâm tìm cho ra Khách tốt
Là tiền tuyến trên mặt trận chỉ tiêu.

Lo tăng trưởng, không quên kiểm soát
Khách hàng về, Phòng nợ kiểm tra
“Khách cần liền, giải ngân nhanh, Chị nhé”
“Ok em, Chị sẽ rà soát ngay”
Đúng quy định, nhưng cũng cần nhanh 
chóng
Chẳng ngơi tay, Chị hết sức, hết lòng
Mỗi khoản giải ngân, một niềm vui nho 
nhỏ
Tiền vay khách hàng, Chị cũng thấy vui lây.

Đầy sáng tạo là Phòng hành chính
Nhiều chương trình kế hoạch triển khai
Anh em, cơ quan cùng hưởng ứng
Cho vay, Tiền gửi, cả Nhà làm
Chú bảo vệ: tiếp thị Khách hàng vay
Cô lao công: Huy động cả người nhà.

Ngoài bình lặng là Phòng Kế toán
Nhưng bên trong hồ sơ chất đầy
Việc lặng thầm chẳng kể chi đâu
Thanh tra, kiểm toán chẳng nề hà
Đến cuối tháng nhanh tay hạch toán
Tiền thưởng về, lại nhớ kế toán ghê!

Kể khó ai hơn Phòng giao dịch
Trăm chỉ tiêu bán lẻ đợi chờ
Xa trụ sở, trình hồ sơ cực

Có hề chi, nhiệt huyết luôn đầy
Cùng tiến tới vì một mục tiêu chung
Số 1 bán lẻ, hàng đầu Việt Nam.

Ban Giám đốc, tấm gương trách nhiệm
Ngày lo việc, đêm về trăn trở
Nợ xấu này, cần mau dứt điểm
Lương thưởng về, “xốc” lại anh em 
Người đầu tàu, không ngại gian khó
Cả cơ quan vững bước tiến lên.

Cùng đồng hành, ngày trên tám tiếng
Cùng giúp nhau phấn đấu vươn lên
Nơi làm việc như là Nhà vậy
Nơi sẻ chia, nơi của tình thân
Nơi nảy mầm hạt giống tình yêu
Cho Vietcom ngày thêm gắn bó

Ba mươi năm, khó khăn, thách thức
Vẫn còn đó, thuận lợi, thời cơ
Lời hiệu triệu rõ ràng súc tích
"Xuống xe" hay đồng tâm bước tiếp?
Hơn hai trăm người, chung ý chí
Cùng đồng lòng, sát cánh bên nhau.

Ba thập kỷ và xa hơn nữa
Người Vietcom truyền nhau ngọn lửa

NHỮNG NGƯỜI 
KHÔNG XUỐNG XE

Bài: Trần Thanh Lượng - Ảnh: Vietcombank Đồng Nai

TUỔI 30…
Bài: Khánh Chi - Ảnh: Vietcombank Đồng Nai

Tập thể CBNV phòng KHDN Vietcombank Đồng Nai

Trí tuệ, niềm tin, tình đoàn kết
Đồng cảm, sẻ chia, lòng yêu thương 
Cùng xây một Đồng Nai lịch sử
Cùng bay xa vươn tới những tầm cao.
...
Lao... xao... lao xao... xì xào
…
"Đây là trạ cuối xe bus số…
Chúc quý khách thượng lộ bình an” 
Hmm... hmm... hmm...

"Xuống xe,… xuống xe,… xuống xe,… em 
ơi
Tới bến rồi mà sao không chịu xuống?".
....
"Dạ,... em... ngủ quên, em... xin lỗi ạ
Qua cuối tuần em mới phải tăng ca".
...
"Tụi Banh-cơ bây giờ khổ nhỉ,
Ngày cuối tuần vẫn phải Ấu-vờ-tham
Được một cái yêu nghề, là tính tốt
Trong mơ rồi, vẫn nhắc Việt-Com-Banh".

Tập thể CBNV phòng DVKHTC Vietcombank Đồng Nai

hoa trao vội, những lời chúc dễ thương đầu ngày. 
Chừng ấy yêu thương thôi nhưng đã đủ thắp nắng 
trong lòng, để rồi lại tất bật với vòng quay công 
việc, chốc lát thôi nhưng đã làm lòng đã kịp khấp 
khởi hân hoan.
… Từ ngày bước chân vào Vietcombank, nơi đây đã 
là nơi tôi gửi gắm “deposit” bao nhiêu là tình cảm, 
là tâm tư, đến nay cũng đã lời và dư dả kha khá 
động lực lẫn tự hào để có thể nhủ mình tiếp tục cố 
gắng mỗi ngày.
Rồi sẽ có lúc ngày hôm nay trở thành hôm qua của 
ngày mai. Nên bằng đôi mắt, đôi tai và trái tim này, 
tôi sẽ nâng niu trân trọng từng khoảnh khắc những 
tháng ngày hiện hữu nơi đây. Sẽ nắm giữ cả niềm 
vui lẫn nỗi buồn, cả những biết ơn và đôi lần muốn 
từ bỏ.  
Vì tôi biết những ngày của 30 năm sau nữa, dù có 
muốn cũng sẽ chẳng thể nào quay lại đựơc, rằng tôi 
sẽ biết ơn lắm gia tài ký ức đẹp đẽ này.
Những danh hiệu đáng tự hào và thành tích vẻ 
vang, những kỷ niệm 
không bao giờ quên. Tôi không đủ cảm nhận và bút 
lực để viết nên những điều lớn lao, lại chẳng giỏi 
biểu đạt cảm xúc.
Chỉ nhận ra một phần thanh xuân của mình đã 
dành cho mái nhà chung Vietcombank. Cảm ơn vì 
đã lưu giữ thật nhiều tháng ngày tươi đẹp và đáng 
nhớ, vì đã giúp tôi “ký gửi tài khoản tiết kiệm” đầu 
tiên của cuộc đời.
Nếu không là người thương, tôi không biết dùng từ 
ngữ nào để diễn tả đủ tình cảm của mình với nơi 
đây, một người thương cùng tuổi.
Thế nên, nhân ngày chúng mình 30, mong là sẽ 
cùng nhau đi thật lâu, thật xa, và thương nhau bền 
lâu nhé.
Vì cuộc đời này có được bao lần 30 năm!
 
Có chăng một màu xanh tươi thắm mãi
Lá trên cành cũng héo úa sang thu
Thời gian lưu vẹn nguyên màu ký ức
Của để dành ta cất ở trong tim
 
30 năm một hành trình viết tiếp
Những gì đã qua, những điều phía trước
Chung niềm tin vững lòng ta bước
Vietcombank, một màu xanh mãi tươi!

Ngày ba mươi ngoảnh đầu nhìn lại
Thời gian đi lặng lẽ chẳng đợi chờ
Ta để ngỏ dại khờ ngoài hiên vắng
Khẽ mỉm cười nhìn vạt nắng tinh khôi
 
Ừ thì thôi ba mươi rồi cơ đấy
Chẳng phải ngây ngô như thuở ban đầu
Thôi tha thiết dài lâu lời ước hẹn
Giữ cuộc đời đơn giản những yêu thương.
 
… Tôi đón chào tuổi 30 của mình với những rung 
động lạ lùng: Vẫn ngây ngô tha thiết yêu đời nhưng 
đã thấy mình già dặn trưởng thành hơn.
Hôm nay vẫn là một ngày làm việc bình thường, 
với những công việc đầu ngày tất bật khẩn trương. 
Trong lòng vốn chẳng mong đợi điều gì, mà tôi vẫn 
nhận ra mình âm thầm xúc động khi đón nhận món 
quà mừng tuổi mới của phòng.
Ai ai cũng bận rộn mà vẫn dành thời gian chúc 
mừng đứa em nhỏ, rồi cùng nhau chụp một tấm 
ảnh truyền thống kỷ niệm trong phòng, một bó 
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… “Và cơ hội đã mỉm cười với tôi sau hơn 2 tháng thi 
cử, phỏng vấn,... tôi nhận được thông báo trúng tuyển 
vào Vietcombank với vị trí Nhân viên tín dụng.

Những ngày đầu, tôi quay cuồng với hàng tá tài liệu, 
với những thuật ngữ, công văn, quy trình, quy định. 
Nhưng nhờ có sự quan tâm chỉ bảo của Lãnh đạo phòng 
và các anh, chị, em đồng nghiệp, tôi đã dần hiểu hơn về 
công việc của mình. Tôi bắt đầu học cách đánh giá khách 
hàng trong những lần đi công tác, lắng nghe mọi thông 
tin và tự điều tiết cách khai thác khách hàng của mình. 
Tôi tập cách nói chuyện và chăm sóc khách hàng như 
những người thân, người bạn, từ những yêu cầu nhỏ 
nhất về hồ sơ, tới hỏi thăm các thông tin,… tôi đều toàn 
tâm toàn ý. 

Thế nhưng, sự vất vả tay chân không bằng sự áp lực 
của đầu óc. Áp lực đến từ chỉ tiêu KPI hằng tuần, hằng 
quý, từ những cuộc họp kinh doanh đầu tuần. Để rồi có 
một lúc nào đó giật mình nhìn vào sổ làm việc, hôm nay 
đã là thứ tư rồi đấy, mình đã giải ngân được món nào 
hay chưa, đã hẹn gặp được khách nào hay chưa?...

Trải qua gần 5 năm làm ngân hàng, tôi không thể 
tính đếm được đã bao nhiêu lần đương đầu với những 
giao dịch phức tạp làm cả buổi không xong, những hôm 
bước ra cơ quan lúc 9-10h đêm. Công việc ngân hàng 
áp lực là thế, gian nan là thế nhưng cái tôi nhận được 
lại nhiều hơn rất nhiều. Đó là sự kiên tâm nhẫn nại; sự 
tự tin và năng động; sự quan tâm, chia sẻ của tình đồng 
nghiệp, tình thân ái, cùng hỗ trợ nhau, sát cánh bên 
nhau mỗi khi gặp khó khăn. Và trên tất cả, nghề ngân 
hàng nuôi dưỡng trong tôi sự cảm thông và trái tim 
hướng đến mọi người. 

Có những ngày phố đã lên đèn
Vạt nắng tắt phía bên ngoài ô cửa
Em giấu muộn phiền trong hồ sơ dang dở
Hay rắc niềm vui lên xấp chứng từ.

Có khi nào em giấu hết ưu tư
Nở nụ cười tươi, lạc quan đón chào ngày mới
Khách tới quầy nhìn ai cũng vội
Nối theo nhau ngồi đợi hàng dài.

Chẳng có con đường trải hoa hồng nào mà không có 
chông gai
Bước ngắn hay dài để tiến về phía trước 
Em có băn khoăn những điều mất được
Hay chọn mục tiêu cho mình và nỗ lực bước đi thôi.

Ba mươi năm thấm thoắt đã qua rồi
Gỡ xuống tờ lịch, thời gian trôi hằn lên khóe mắt
Vẫn vẹn nguyên một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt
Dành cho Vietcombank.

Ba mươi năm chung một niềm tin bền vững chân thành
Như sắc xanh điểm tô màu cuộc sống
Như ánh mắt luôn tràn đầy hi vọng
Đồng lòng hướng tới tương lai.

Vietcombank Đồng Nai
Chặng đường dài đã cùng nhau gắn bó
Đoàn kết đi qua bao nhiêu gian khó
Để tự hào ta có hôm nay.

NIỀM TỰ HÀO NHỮNG CHẶNG 
ĐƯỜNG TÔI QUA Bài: Phạm Thị Thúy - Ảnh: Vietcombank Đồng Nai

Bài: Nguyễn Thị Hiền - Ảnh: Vietcombank Đồng Nai

Vietcombank
Nơi bạn được học những 
điều không được dạy trong 
trường lớp

Bài: Bùi Thị Đào - Ảnh: Vietcombank Đồng Nai

Bỡ ngỡ vào Ngân hàng em vào với THẺ!
Giao dịch luôn tay và vẫn ân cần.
Với anh công nhân tay vẫn lấm tấm dầu,
Lúng túng lần đầu với Account và Passwork
Với người mẹ tự hào dẫn con đi giao dịch
"Bé học bổng toàn phần đi du học, con ơi!"
Rồi những cô, những chú nghỉ hưu
Tấm thẻ ATM có những đồng lương tháng năm dành dụm
Những anh chị doanh nhân, những chi tiêu lớn nhỏ
Trên khắp mọi nẻo đường những châu lục dừng chân
Ở đâu đâu cũng có Thẻ đồng hành
Là phương thức chi tiêu thông minh, tiện lợi.
Để hệ thống vận hành trơn tru, an toàn tuyệt đối
Là những con người không mỏi ngày đêm
Trực merchant, trực tiếp quỹ có anh
Lễ, Tết, cuối tuần không đâu anh vắng mặt.

Rồi đổi mô hình, em về TÍN DỤNG!
Chỗ ai nhìn cũng tưởng chắc ấm êm
Để dấn thân vào mới thấy nỗi niềm
Sáng đi khách hàng chiều về làm hạn mức
Đồng hành cùng Công ty khi đi lên cũng như bên bờ vực
Khi cúm gia cầm, khi giá xăng tăng
Để trong đầu lúc nào cũng: Giá heo nhiêu?
Lúc nào heo sinh, heo cai sữa, xuất chuồng

Dịch tả lợn, tai xanh đến đâu rồi mấy bạn?
Công ty dư nguồn tiền lại lao vào huy động
Gửi bên em đi anh nhé, an toàn!
Sớm sớm chiều chiều ngụp lặn với chỉ tiêu
Là những người trẻ nhiệt tình lăn lộn,
Để ngân hàng mình bộn bộn V2.

CTOM tới rồi, em với NỢ bên nhau
Khối back-end cũng chung tay góp sức 
Để những món giải ngân đúng quy trình, kịp lúc
Những hồ sơ đủ đầy, tính pháp lý thật nghiêm
Chia nhỏ phòng thành Bán lẻ, Bán buôn
Bạn Tác nghiệp, bạn Hợp đồng, Giám sát
Nhưng ai ai cũng đề cao cảnh giác
Sai sót quanh mình, sơ hở mọi nơi
Mà những khoản vay cũng thật kịp thời
Khách hàng có vốn, ngân hàng có lời, đôi bên vui vẻ.
Thế nên các chị Nợ có hay bắt bẻ
Thì các bạn Khách hàng cũng vui vẻ bổ sung nhe!

Vậy đấy!
Cuộc sống nào mà không ngừng chuyển động
Đổi mới mô hình để hiệu quả tăng cao.
Ở công việc nào cũng có những gian lao
Qua những công việc khác nhau để yêu thêm đồng 
nghiệp
Để cảm thông, phối hợp nhịp nhàng
Để nghiệp việc ngân hàng mà chúng ta mang
Dẫu có vất vả khó khăn nhưng vẫn một tình yêu sâu sắc
Để Vietcombanh Đồng Nai ngày thêm khởi sắc
Ba mươi năm tuổi đời mà khí phách vẫn thanh xuân
Để mái nhà chung này sẽ là điểm dừng chân
Cho những ai yêu Ngân hàng, cùng chung tay xây dựng.

CBNV phòng Kế toán 
Vietcombank Đồng Nai

Tập thể 
CBNV phòng 

Quản lý nợ, 
Vietcombank 

Đồng Nai

Hoạt động giao dịch tại PGD Tân Biên, Vietcombank Đồng Nai
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Trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank và Ban Thường vụ Đoàn 
Khối DNTW, công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên của Đoàn Vietcombank đã đạt được 
nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Trong hoạt động, Đoàn Vietcombank luôn 
bám sát nghị quyết và định hướng chỉ đạo của 
cấp ủy; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động có 
ý nghĩa thiết thực, vừa khơi dậy, phát huy vai 
trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, vừa góp 
phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
của phòng, ban, đơn vị và hệ thống. Các hoạt 
động Đoàn thực sự đã được lan tỏa tới cộng 
đồng, tạo ra sự hào hứng cho đoàn viên, thanh 
niên (ĐVTN); đồng thời tạo môi trường, điều 
kiện cho ĐVTN thể hiện hoài bão và ra sức cống 
hiến, đóng góp vào sự phát triển chung của hệ 
thống. 

Tổng kết công tác Đoàn & 
phong trào thanh niên Vietcombank năm 2020
triển khai nhiệm vụ năm 2021
NGÀY 15/01/2021, TẠI HÀ NỘI, ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK (ĐOÀN VIETCOMBANK) ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN 
VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2020, TRIỂN KHAI 
NHIỆM VỤ NĂM 2021.

Đặc biệt, trong năm 2020, Đoàn 
Vietcombank đã thực sự phát huy vai trò xung 
kích trong việc chủ động tích cực tham gia công 
tác tổ chức Hội thi Văn hóa và các hội nghị lớn 
toàn hệ thống; tổ chức thành công Hội trại 
thanh niên 2020 với quy mô lớn nhất từ trước 
tới nay, tạo được không khí trẻ trung sôi nổi của 
tuổi trẻ Vietcombank chào mừng Đại hội Đảng 
bộ Vietcombank. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên 
cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ Đại 
hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 
2020-2025.

Trong năm qua, Đoàn Vietcombank đã 
hoàn thành đảm nhận 29 công trình thanh 
niên (CTTN) cấp Đoàn Khối DNTW, đạt 
241% chỉ tiêu được giao; 54 CTTN cấp Đoàn 
Vietcombank, đạt 193% chỉ tiêu được giao; 351 
CTTN cấp cơ sở, đạt 292% chỉ tiêu được giao. 
Lực lượng ĐVTN đã tích cực tham gia phong 
trào hiến máu tình nguyện, đặc biệt là trong 
giai đoạn thiếu hụt máu do dịch bệnh COVID-19 
kéo dài với 1.089 người tham gia, đạt 183% chỉ 
tiêu Đoàn Khối giao. Các cấp cơ sở Đoàn cũng 
đã thực hiện tốt công tác ASXH, góp phần chia 
sẻ khó khăn với cộng đồng với tổng giá trị thực 
hiện hơn 8,5 tỷ đồng. 

Năm 2020, các cấp cơ sở Đoàn đã giới thiệu 
311 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đã có 
156 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Đỗ Việt 
Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành 
viên HĐQT Vietcombank đã biểu dương và 
đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đoàn 
Vietcombank trong năm vừa qua. Đ/c Đỗ Việt 
Hùng cũng lưu ý một số nội dung: Đoàn cần 
tập trung và có thêm nhiều giải pháp, sáng kiến 
trong việc xung kích thực hiện nhiệm vụ kinh 
doanh của đơn vị, đặc biệt, bám sát vào các trụ 
cột và nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược 
phát triển của Vietcombank giai đoạn 2021-
2025 và tầm nhìn đến 2030. 

“Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank 
đã ban hành Nghị quyết số 151-NQ/ĐU ngày 
28/12/2020 về lãnh đạo công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên tại Vietcombank. Vì vậy, 
ngay sau Hội nghị, Đoàn Thanh niên cần xây 

Tại Hội nghị, Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương 
“Vì thế hệ trẻ” cho 5 đ/c có nhiều đóng góp đối với thế hệ 
trẻ gồm: 

 Đ/c Lê Quang Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank

 Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân - Bí thư Đảng ủy cơ sở, Giám đốc 
Vietcombank Hà Nội

 Đc Đậu Thị Thúy Vân - Bí thư Đảng ủy cơ sở, Giám đốc 
Vietcombank Thành Công

 Đ/c Trương Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Giám 
đốc Vietcombank TP. Hồ Chí Minh

 Đ/c Nguyễn Thị Tố Hương - Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó 
Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn. 

Ghi nhận đóng góp của các cấp cơ sở Đoàn 
Vietcombank, Trung ương Đoàn, Đoàn Khối 
DNTW đã trao tặng nhiều phần thưởng cho các 
tổ chức Đoàn và ĐVTN của Vietcombank gồm: 

 Bằng khen của Trung ương Đoàn và Cờ đơn vị 
xuất sắc của Đoàn Khối cho Đoàn Vietcombank

 Cờ đơn vị xuất sắc của Trung ương Đoàn cho 
Đoàn cơ sở Vietcombank Sở giao dịch với thành 
tích xuất sắc dẫn đầu 3 năm liên tục

 Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 3 Đoàn cơ 
sở gồm: Vietcombank Thanh Xuân, Vietcombank 
Hoàn Kiếm, Công ty Chứng khoán Vietcombank

 Đoàn Khối DNTW đã tặng Bằng khen 24 Đoàn cơ 
sở Vietcombank. 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank trao tặng 
Giấy khen chuyên đề Hội trại Thanh niên cho 
Đoàn Vietcombank; Giấy khen cho 2 ĐVTN có 
thành tích xuất sắc tại Cuộc thi Olympic Tiếng Anh 
dành cho cán bộ trẻ. 

dựng Chương trình hành động để triển khai 
Nghị quyết này đến các cơ sở Đoàn trực thuộc 
và ĐVTN trong toàn hệ thống; Đoàn cần tổ 
chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng như các 
hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm thành 
lập ngành Ngân hàng Việt Nam”, đ/c Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đ/c Hoàng Thị Minh Thu - Ủy 
viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên 
Đảng ủy Khối DNTW phát biểu ghi nhận những 
kết quả đạt được của Đoàn Vietcombank trong 
năm vừa qua, là một trong những đơn vị thuộc 
top xuất sắc dẫn đầu của Đoàn Khối. Đ/c Bí thư 
Đoàn Khối cũng đề nghị Đoàn Vietcombank cần 
tiếp tục phát huy thành tích, mạnh dạn đưa ra 
các chỉ tiêu hoạt động năm 2021 tương xứng 
với quy mô hoạt động và kết quả nổi bật đã đạt 
được trong năm 2020 để đạt thành tích cao hơn 
nữa.

Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của 
đại diện Đoàn Khối và đại diện Đảng ủy 
Vietcombank, các cơ sở Đoàn đã ký giao ước 
thi đua năm 2021 như một lời khẳng định của 
tập thể Ban Thường vụ Đoàn Vietcombank và 
các cơ sở Đoàn quyết tâm thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu – Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Khối 
(ngoài cùng bên phải) và đ/c Nguyễn Quỳnh Mai - Ủy viên BCH 

Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Vietcombank (ngoài cùng bên trái) trao Cờ 
đơn vị xuất sắc của Trung ương Đoàn và tặng hoa cho Đoàn cơ sở 

Vietcombank Sở Giao dịchĐ/c Hoàng Thị Minh Thu – UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối (thứ 4 từ phải sang)  và đ/c 
Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực  Đảng ủy, thành viên HĐQT Vietcombank(thứ 3 từ phải 

sang)  trao Kỉ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn và tặng hoa chúc mừng các 
đồng chí được nhận Kỷ niệm chương

Thường trực Đoàn Vietcombank trao giao ước thi đua cho đại diện 
Đảng ủy Vietcombank và Đoàn Khối 

NỔI BẬT

Bài & Ảnh: Xuyến Chi
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Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Vĩnh 
Phúc được thành lập và chính thức khai 
trương hoạt động ngày 11/01/2006 và 
được đổi tên thành Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc 
(Vietcombank Vĩnh Phúc) từ ngày 02/06/2008. 
Trên địa bàn có lợi thế về vị trí địa lý và phát triển 
kinh tế, nơi có nhiều tổ chức tài chính hoạt động từ 
sớm, thời gian đầu sau khi thành lập, Vietcombank 
Vĩnh Phúc gặp không ít khó khăn về thị trường, 
khách hàng, nhân lực. Thêm vào đó, cuộc khủng 
hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 
2009 đã làm cho khó khăn của Chi nhánh thêm 
chồng chất.

Trong điều kiện đó, tập thể cán bộ 
Vietcombank Vĩnh Phúc đã thừa kế và phát huy 
truyền thống văn hóa, thương hiệu và uy tín lớn 

Vietcombank Vĩnh Phúc 

nỗ lực không ngừng
Hành trình 15 năm 

Bài & Ảnh: Trịnh Thùy Linh

VỚI NHỮNG NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG, THỊ PHẦN CỦA 
VIETCOMBANK VĨNH PHÚC LIÊN TỤC ĐƯỢC MỞ RỘNG. CHI 
NHÁNH CŨNG ĐẨY MẠNH ĐƯỢC VAI TRÒ TRONG VIỆC 
DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH.

mạnh của Vietcombank, xác định phải đoàn kết, 
nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn, thực hiện 
cho được mục tiêu xuyên suốt là “Phát triển, an 
toàn, hiệu quả và bền vững”. Công tác marketing 
giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm 
dịch vụ được triển khai rộng khắp. 

Theo đó, Ban Giám đốc đã sớm đưa ra định 
hướng trong công tác khác hàng đó là “Tăng 
cường mở rộng mạng lưới khách hàng để phát 
triển phù hợp với khả năng quản lý của cán bộ”, 
triển khai đầy đủ các sản phẩm dịch vụ hiện 
có của Vietcombank đến với khách hàng. Đồng 
thời, Chi nhánh kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ 
sung một số cán bộ chủ chốt; kiện toàn các tổ 
chức Đảng, đoàn thể, xúc tiến thành lập Chi bộ 
Đảng, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên.

Nhờ vậy, ngay năm đầu đi vào hoạt động, 
Vietcombank Vĩnh Phúc đã đạt được những kết 
quả khả quan: Nguồn vốn huy động đến cuối 
năm 2006 đạt 234 tỷ quy VNĐ, dư nợ cho vay 
đạt 327 tỷ quy VNĐ, doanh số thanh toán quốc 
tế đạt 13,8 triệu quy USD, số thẻ phát hành trên 
7.000, lợi nhuận đạt 2,5 tỷ đồng. 

Xác định mục tiêu đúng, Vietcombank Vĩnh 
Phúc đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Ban Lãnh 
đạo Vietcombank và chính quyền địa phương. 
Cùng với đó, uy tín lâu năm của Vietcombank, nền 
tảng công nghệ, dịch vụ hiện đại, đa tiện ích và nét 
văn hóa Vietcombank đã giúp Chi nhánh được thị 
trường nơi đây chào đón, tin tưởng và dần trở nên 
gắn bó. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm đến 
Vietcombank Vĩnh Phúc. Nhờ vậy, thị phần của Chi 
nhánh liên tục được mở rộng, hiệu quả hoạt động 
tăng lên. Chi nhánh cũng đẩy mạnh được vai trò 
trong việc dẫn dắt thị trường tài chính ngân hàng 
trên địa bàn tỉnh.

Sau 15 năm, đến nay, Vietcombank Vĩnh Phúc 
đã xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng 
khắp với gần 145 ngàn doanh nghiệp và cá nhân; 
nguồn vốn huy động đạt trên 9.300 tỷ quy VNĐ, 
gấp gần 40 lần so với năm 2006, chiếm 10,8% thị 
phần; dư nợ tín dụng đạt trên 9.000 tỷ quy VNĐ, 
bằng 27,5% so với năm 2006, chiếm 10,3% thị 
phần; nợ xấu dưới 0,95%; doanh số thanh toán 
xuất nhập khẩu đạt trên 1.212 triệu quy USD, bằng 
88 lần so với năm 2006, đạt 9,4% thị phần; lợi 
nhuận hằng năm đều tăng trưởng đạt và vượt mức 
kế hoạch được giao.

Vượt trội về quy mô và tăng trưởng bền 
vững, năm 2018, HĐQT Vietcombank quyết 
định thành lập Vietcombank Phúc Yên mà tiền 
thân là PGD Phúc Yên của Vietcombank Vĩnh 
Phúc. Như vậy, từ một ngân hàng mới xuất hiện 
trên địa bàn tỉnh, chỉ sau 15 năm, Vietcombank 
Vĩnh Phúc đã lớn mạnh và trưởng thành không 
ngừng, nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của 
khách hàng. 

Có được thành công đó, phải nói đến 
phương thức đưa khách hàng trở thành bạn 
hàng thân thiết rất hiệu quả của Vietcombank 
Vĩnh Phúc, mà yếu tố cốt lõi của phương thức 
này là nguyên tắc: “Doanh nghiệp sản xuất kinh 
doanh lấy lợi nhuận làm mục tiêu; Ngân hàng 
cho vay lấy khả năng thu hồi vốn làm nguyên 
tắc”. Chính việc xây dựng quan hệ hợp tác trên 
nền tảng đảm bảo lợi ích của cả hai phía, tuân 
thủ pháp luật và vì sự nghiệp phát triển kinh 
tế, xã hội đã giúp quan hệ giữa khách hàng và 
Vietcombank Vĩnh Phúc ngày càng bền chặt, 
thương hiệu Vietcombank ngày càng được 
khẳng định.

Bên cạnh đó, Chi nhánh luôn coi trọng việc 
xây dựng bản sắc văn hóa Vietcombank trên 
địa bàn, đó là “Tin cậy, chuẩn mực, sẵn sàng đổi 
mới, bền vững và nhân văn”, coi trọng đạo đức 
nghề nghiệp của CBNV, tạo sự gần gũi, sẵn sàng 
sẻ chia với khách hàng trong những lúc khó 
khăn để cùng nhau vượt qua.

Nét đẹp văn hóa Vietcombank còn được 
lan tỏa cùng những hoạt động ASXH vì cộng 
đồng của Chi nhánh trên địa bàn. Với tinh thần 
tương thân tương ái, Vietcombank Vĩnh Phúc 
đã tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa với tổng 
kinh phí lên đến hàng tỷ đồng. Đặc biệt, năm 
2020, trước ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh 
COVID-19, Chi nhánh đã chung tay với các đơn 
vị thực hiện các biện pháp phòng chống, ủng hộ 
6 hệ thống trạm rửa tay vệ sinh phòng dịch tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. 

Trong thời gian tới, Vietcombank Vĩnh Phúc 
sẽ tiếp tục đổi mới và hiện đại hóa toàn diện 
mọi mặt hoạt động, tranh thủ thời cơ, phát huy 
lợi thế để phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt 
động một cách hiệu quả theo cả chiều rộng và 
chiều sâu. Vietcombank Vĩnh Phúc tin tưởng 
rằng, truyền thống tốt đẹp, thành quả đạt 
được cùng sự quan tâm tạo điều kiện của các 
cấp lãnh đạo sẽ tạo niềm tin vững chắc để Chi 
nhánh giữ vững vị thế ngân hàng hàng đầu trên 
địa bàn trong những năm tiếp theo.

Với những kết quả đạt được, Vietcombank Vĩnh Phúc nhiều năm liền 
được Chủ tịch HĐQT công nhận đạt danh hiệu tập thể lao động xuất 
sắc; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (năm 2006, 2007); 
Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam (2008); UBND tỉnh tặng Cờ 
thi đua (2008); Vietcombank tặng Cờ cho Chi nhánh dẫn đầu về hiệu 
quả kinh doanh (2008); Dẫn đầu công tác bán lẻ (2013); Dẫn đầu công 
tác huy động vốn (2014) và là đơn vị 5 năm liền hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015; nhiều lần được Thống đốc NHNN Việt 
Nam tặng Cờ thi đua và Thủ tướng tặng Bằng khen vì đã có thành tích 
xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng qua các năm. 
Đặc biệt, năm 2016, tập thể Vietcombank Vĩnh Phúc vinh dự được 
trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho những cống hiến, 
đóng góp đối với ngành Ngân hàng Tài chính cả nước. 

NỔI BẬT

Lãnh đạo và CBNV nam của Vietcombank Vĩnh Phúc

Ban Giám đốc và CBNV Vietcombank Vĩnh Phúc
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Vietcombank đồng hành cùng
Diễn đàn Thuế 2020

Ngày 18/12/2020, tại Hà Nội, Thời báo Tài 
chính Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thuế, 
Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ Chính 
sách thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Diễn đàn 

Thuế 2020 với chủ đề: Chính sách thuế hỗ trợ 
doanh nghiệp - Vượt thách thức, đồng hành cùng 
phát triển. Vietcombank tham gia đồng hành tổ 
chức Diễn đàn.

Sự kiện nhằm giới thiệu, phân tích các cơ chế, 
chính sách thuế mới, tạo diễn đàn trao đổi, tiếp 
nhận ý kiến đóng góp của doanh nghiệp trong thực 
thi chính sách pháp luật thuế.

Tại phần 1, đại biểu được nghe các báo 
cáo phân tích, bình luận về cải cách thủ tục 
hành chính và hiện đại hóa ngành thuế, hải 
quan nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển; các chính sách mới về thuế, 
hải quan, quản lý hóa đơn, chứng từ; kết quả 
thực hiện chính sách ưu đãi thuế hỗ trợ doanh 
nghiệp và thị trường bị tác động của dịch 
COVID-19;...

Trong phần 2, lãnh đạo các cơ quan quản lý 
đã cùng đối thoại, trao đổi với các doanh nghiệp 
về nhiều nội dung thiết thực, giải đáp những 
khó khăn vướng mắc có tác động trực tiếp tới 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

Diễn đàn Thuế 2020 ghi nhận sự tham gia 
hưởng ứng và đánh giá cao từ các đại biểu tham 
dự, đặc biệt là các doanh nghiệp, các hội và 
hiệp hội doanh nghiệp. Chương trình góp phần 
nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên 
truyền về cơ chế, chính sách, tích cực giúp các 
cơ quan chức năng của Bộ nắm bắt, giải đáp kịp 
thời các vấn đề liên quan, hỗ trợ tích cực cho 
các doanh nghiệp hiểu và đồng thuận thực hiện 
đúng chính sách, pháp luật về tài chính.

Với kết quả kinh doanh ấn tượng, 
Vietcombank luôn là một trong những doanh 
nghiệp nộp ngân sách lớn nhất tại Việt Nam với 
số tiền lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm. 
Năm 2019, Vietcombank là doanh nghiệp nộp 
thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất cả nước. 
Tham gia đồng hành tổ chức Diễn đàn Thuế 
2020, Vietcombank tiếp tục khẳng định trách 
nhiệm trong việc triển khai thực hiện các chủ 
trương, chính sách thuế của Chính phủ, Bộ Tài 
chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã 
hội của đất nước.

Ông Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng Vietcombank (bên phải) nhận Kỷ niệm chương của 
Ban tổ chức tặng đơn vị đồng hành

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank Tây Cần Thơ
Bài & Ảnh: Triệu Nhật Lâm

Ngày 29/12/2020, tại trụ sở Vietcombank Tây Cần Thơ đã diễn ra Lễ công 
bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh.

Theo đó, tại Quyết định số 2286/QĐ-VCB-TCNS ngày 23/12/2020, 
HĐQT Vietcombank quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Hộ làm Giám đốc 
Vietcombank Cần Thơ kể từ ngày 01/01/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Hộ - tân Giám đốc Vietcombank Tây 
Cần Thơ cảm ơn Ban Lãnh đạo đã tin tưởng, giao trọng trách, cam kết cùng với 
tập thể Ban Giám đốc, CBNV Chi nhánh nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT 
(ngoài cùng bên trái) trao Quyết định và tặng 

hoa cho ông Nguyễn Đăng Hộ - Giám đốc 
Vietcombank Tây Cần Thơ

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

NHỊP SỐNG

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 
Đảng ủy Khối DNTW; Vụ theo dõi công 
tác phòng, chống tham nhũng - Ban Nội 
chính TW; Vụ Kiểm tra tài chính - Ủy ban 

Kiểm tra TW; Phòng Tổ chức cán bộ - Ban Tổ 
chức Đảng ủy Khối DNTW; đại diện Ban Lãnh 
đạo Vietcombank, các đ/c trong BTV Đảng ủy, 
các đ/c đại diện Ban Tổ chức & Nhân sự và Văn 
phòng TSC.

Phát biểu quán triệt Hội nghị, đ/c Nghiêm 
Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank nhấn mạnh: Kiểm điểm tập thể, 
cá nhân BTV Đảng ủy là công việc định kỳ 
hằng năm, một nhiệm vụ rất quan trọng trong 
Chương trình công tác của Đảng ủy, là cơ hội 
để tập thể BTV nhìn lại 1 năm vừa qua, chỉ ra 
những ưu điểm, kết quả đạt được. Đồng thời, 

Hội nghị kiểm điểm
Ban thường vụ Đảng ủy 
Vietcombank năm 2020

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

NGÀY 17/12/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK 
ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM BAN 
THƯỜNG VỤ (BTV) VÀ CÁC ỦY VIÊN BTV ĐẢNG ỦY NĂM 
2020. SỰ KIỆN NHẰM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ CỦA TẬP THỂ BTV CŨNG NHƯ CỦA TỪNG CÁ 
NHÂN CÁC Đ/C ỦY VIÊN BTV NĂM 2020.

đây cũng là dịp để thẳng thắn nhìn nhận những 
mặt còn hạn chế, vấn đề còn tồn tại, nguyên 
nhân của khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, 
chỉ đạo của tập thể BTV Đảng ủy nói chung và 
trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nói 
riêng của mỗi đ/c Ủy viên BTV; Từ đó đề ra 
phương hướng, những biện pháp khắc phục 
nhằm tiếp tục xây dựng tập thể BTV đoàn kết, 
trí tuệ, đủ năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện những mục tiêu chiến lược của Đảng bộ, 
của hệ thống trong năm 2021 và những năm 
tiếp theo.

Tại Hội nghị, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT trình 
bày Báo cáo kiểm điểm tập thể BTV Đảng ủy 
năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, mặc dù 
chịu những tác động lớn do ảnh hưởng của dịch 
bệnh COVID-19, BTV Đảng ủy Vietcombank 
đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, 
cùng với BCH Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo điều 
hành toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ 
Vietcombank; chủ động lãnh đạo việc chấp 
hành đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy 
Khối DNTW và NHNN Việt Nam về thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của hệ thống, lãnh đạo toàn 
Đảng bộ và hệ thống Vietcombank hoàn thành 
tốt nhiệm vụ kinh doanh và làm tốt công tác xây 
dựng Đảng.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể 
BTV Đảng ủy, thảo luận đóng góp ý kiến vào 
dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể BTV; kiểm 
điểm cá nhân các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy 
Vietcombank, đồng thời tiến hành bỏ phiếu xếp 
loại tập thể BTV Đảng ủy và bỏ phiếu xếp loại 
các Ủy viên BTV Đảng ủy.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BTV Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo 
kiểm điểm tập thể BTV Đảng ủy năm 2020

NỔI BẬT
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Chia sẻ Bài & Ảnh: Nguyễn Quang Hà

 29/12/2020
Hưởng ứng các hoạt động ASXH của tỉnh Hòa Bình, 

Vietcombank phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ trao 
tặng Nhà lớp học tại xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc với số tiền tài 
trợ 3 tỷ đồng; trao tặng thẻ bao hiểm y tế cho người dân tỉnh 
Hòa Bình với tổng trị giá 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Chi nhánh Hòa 
Bình cũng đóng góp tài trợ Quỹ Khuyến học tỉnh 300 triệu 
đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank cho biết: Với việc tài trợ ASXH lần này, 
Vietcombank mong muốn chung tay góp sức cùng chính 
quyền địa phương trong sự nghiệp phát triển giáo dục. Lãnh 
đạo Vietcombank cam kết sẽ tiếp tục có những hoạt động kép, 
vừa kinh doanh, vừa hỗ trợ cho công tác ASXH của tỉnh nói 
riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch thường trực UBND 
tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình bày tỏ sự trân 
trọng và cảm ơn Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, CBNV Vietcombank 
đã quan tâm đến công tác ASXH của tỉnh nhà, mong muốn 
Vietcombank tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa 
phương, chung tay thực hiện công tác ASXH trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại buổi lễ, ông Quách Thế Tản - Ủy viên Ban Thường 
vụ TW Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh 
Hòa Bình đã trao tặng Bảng vàng khuyến học của Hội Khuyến 
học tỉnh Hòa Bình cho ông Nguyễn Văn Quang - Phó Giám đốc 
phụ trách Vietcombank Hòa Bình.

Việc tham gia tích cực vào các chương trình ASXH không 
chỉ thể hiện trách nhiệm của Vietcombank đối với cộng đồng 
mà còn là nguyện vọng của toàn thể CBNV trong toàn hệ 
thống.   

yêu thương
VỚI TRUYỀN THỐNG TƯƠNG THÂN TƯƠNG 
ÁI, HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG NGÂN HÀNG 
XANH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÌ CỘNG 
ĐỒNG, TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH HOẠT 
ĐỘNG, VIETCOMBANK LUÔN ĐẶC BIỆT 
COI TRỌNG HOẠT ĐỘNG ASXH VÀ DÀNH 
NGUỒN NGÂN SÁCH LỚN CHO CÔNG TÁC 
NÀY. 
NĂM NAY, TRƯỚC THỀM ĐÓN TẾT NGUYÊN 
ĐÁN TÂN SỬU 2021, VỚI TẤM LÒNG CHIA 
SẺ YÊU THƯƠNG, CÔNG TÁC ASXH TẠI CÁC 
CHI NHÁNH VIETCOMBANK CÀNG TRỞ 
NÊN Ý NGHĨA. NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH 
NHƯ TRAO TẶNG NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT, 
TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO 
HIẾU HỌC, TRAO QUÀ TẾT, THẺ BẢO HIỂM 
Y TẾ CHO NGƯỜI DÂN GẶP HOÀN CẢNH 
KHÓ KHĂN... THỂ HIỆN SỰ QUAN TÂM, 
TINH THẦN TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI VÀ 
NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA BỀN VỮNG CỦA 
VIETCOMBANK.
CHUNG NIỀM TIN GIỚI THIỆU VỀ HOẠT 
ĐỘNG Ý NGHĨA NÀY TẠI CÁC CHI NHÁNH 
VIETCOMBANK TRÊN TOÀN HỆ THỐNG.

Vietcombank

NHỊP SỐNG

Vietcombank Hòa Bình

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ phải sang) trao 
biển tượng trưng số tiền 3 tỷ đồng tài trợ xây dựng Nhà lớp học tại xã Vân Sơn 

Tham dự buổi lễ có ông Lê Hồng Sơn - Ủy 
viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ 
tịch thường trực UBND TP. Hà Nội; ông 
Trần Văn Quang - Chủ tịch Hội NNCĐ da 

cam/dioxin TP. Hà Nội. Về phía Vietcombank có 
ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn cùng đại diện một số phòng tại 
Trụ sở chính.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Quang - 
Chủ tịch Hội NNCĐ da cam/dioxin TP. Hà Nội đã 
chia sẻ về những khó khăn, vất vả của các NNCĐ 
da cam/dioxin trong cuộc sống hằng ngày mặc 
dù chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ. Hiện 
các NNCĐ da cam/dioxin vẫn bền bỉ nỗ lực, sát 

cánh bên nhau, khắc phục khó 
khăn và vươn lên trong cuộc 
sống. Thay mặt 20.000 NNCĐ 
da cam/dioxin tại TP. Hà Nội, 
ông Trần Văn Quang gửi lời 
cảm ơn tới Ban Lãnh đạo và 
toàn thể CBNV Vietcombank 
đã có những món quà thiết 
thực trong dịp Tết đến, Xuân về 
với truyền thống “tương thân 
tương ái” tốt đẹp của dân tộc.

Tại buổi lễ, ông Lê Hồng Sơn 
- Ủy viên Ban Thường vụ Thành 
ủy, Phó Chủ tịch thường trực 
UBND TP. Hà Nội đánh giá cao 
món quà Tết của Vietcombank 
chia sẻ với các NNCĐ da cam/
dioxin TP. Hà Nội trong dịp 
Tết đến, Xuân về; khẳng định 
Vietcombank đã góp sức cùng 
với chính quyền thành phố 
mang đến một mùa xuân ấm áp 
hơn, vui hơn cho các hoàn cảnh 
khó khăn, những người đã hy 
sinh sức mình cho Tổ quốc.

Đại diện Vietcombank, ông 
Đào Minh Tuấn - Phó Tổng 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
cho biết: Đây là món quà của 
hơn 18.000 CBNV Vietcombank 
trong toàn hệ thống gửi tặng, 
với mong muốn các NNCĐ da 
cam/dioxin TP. Hà Nội sẽ cảm 
thấy ấm áp hơn trong mùa xuân 

mới. Vietcombank và xã hội không quên công 
sức mà các NNCĐ da cam/dioxin đã dành cho 
đất nước trong nhưng năm tháng chiến tranh. 

Cũng trong dịp Xuân Tân Sửu 2021, 
Vietcombank và các Chi nhánh trên toàn quốc 
đã có nhiều hoạt động ASXH, tặng quà Tết cho 
các gia đình chính sách, người nghèo; ủng hộ 
các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 
đang hết sức khẩn trương tại các địa phương, 
nhất là nơi phát sinh những ca lây nhiễm mới 
trong cộng đồng.

Vietcombank tặng 10 tỷ đồng quà Tết 

cho nạn nhân chất độc 
da cam/dioxin tại Hà Nội

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

SÁNG 9/2/2021, TẠI HỘI TRƯỜNG HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA 
CAM/DIOXIN TP. HÀ NỘI, NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 ĐANG VỀ, 
VIETCOMBANK ĐÃ TRAO TẶNG 10 TỶ ĐỒNG CHO 20.000 NẠN NHÂN 
CHẤT ĐỘC (NNCĐ) DA CAM/DIOXIN TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ, MỖI SUẤT 
QUÀ TRỊ GIÁ 500.000 ĐỒNG. 

Ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) trao biển tượng trưng 
số tiền 10 tỷ đồng quà Tết cho 20.000 NNCĐ da cam/dioxin TP. Hà Nội
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 21/02 & 04/02/2021

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung 
tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 
sau”, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân 
tương ái và nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, vừa qua, 
Vietcombank Sở giao dịch đã có các hoạt động 
ASXH ý nghĩa tại các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, 
Sóc Sơn (Hà Nội).

Theo đó, ngày 21/01/2021, đoàn công tác của 
Vietcombank Sở giao dịch tổ chức chương trình 
tặng quà Tết, tổng trị giá 200 triệu đồng, cho 60 hộ 
nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà 
Nội với mong muốn chung tay giúp đỡ bà con đón 
một cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Trong chuỗi chương trình ASXH, ngày 
04/02/2021, Vietcombank Sở giao dịch tổ chức 
chương trình trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo 
trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Tại buổi lễ, thông 
qua Ủy ban MTTQ huyện, đại diện Chi nhánh đã 
trao tặng phần quà Tết với tổng trị giá 200 triệu 
đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Cùng ngày 04/02/2021, Vietcombank Sở giao 
dịch phối hợp với Vietcombank Sóc Sơn tổ chức 
chương trình trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo 
trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tại buổi lễ, đại 
diện đoàn công tác của 2 Chi nhánh đã trao quà Tết 
với tổng trị giá 200 triệu tới các hộ nghèo, bà con 
nhân dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn thông qua Ủy 
ban MTTQ huyện.

Vietcombank Sở giao dịch 
Bài & Ảnh: Phạm Thu Lan

Tại các buổi trao tặng quà Tết, đại diện Ban 
Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch đã có phát 
biểu nhấn mạnh, hoạt động trao tặng quà Tết 
cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh 
kinh tế đặc biệt khó khăn là một hoạt động 
thường niên mang nhiều ý nghĩa của các Chi 
nhánh trong hệ thống Vietcombank nói chung 
và Sở giao dịch nói riêng mỗi dịp Tết đến Xuân 
về. Đây là chương trình ASXH thiết thực, mang 
tính nhân văn sâu sắc với mong muốn chung 
tay giúp đỡ chính quyền địa phương và hỗ trợ 
bà con nhân dân đón một cái Tết ấm no, hạnh 
phúc.

Tại các buổi lễ, đại diện chính quyền các 
huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn đã 
phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo 
thành phố, tấm lòng và những tình cảm của 
Vietcombank Sở giao dịch dành cho các hộ gia 
đình nghèo, bà con nhân dân gặp khó khăn trên 
địa bàn. Đây là chương trình hỗ trợ rất thiết 
thực, kịp thời về vật chất, đồng thời là nguồn 
động viên sâu sắc về tinh thần đối với bà con 
nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đại diện các 
địa phương mong muốn lãnh đạo thành phố, 
Vietcombank Sở giao dịch và Vietcombank Sóc 
Sơn tiếp tục có những hoạt động ASXH ý nghĩa 
trên địa bàn trong thời gian tới.

Ông Hồ Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Sở giao 
dịch (thứ 3 từ phải sang) trao quà Tết với số tiền 200 triệu đồng 

cho ông Hoàng Nguyên Ưng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Quốc Oai

Bà Phạm Thị Hương Giang - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank Sở giao dịch (thứ 4 từ phải sang) trao tặng quà Tết 

cho đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Chương Mỹ

Ông Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
(bên phải) thay mặt các hộ nghèo trên địa bàn huyện Sóc Sơn nhận 

món quà Tết trị giá 100 triệu đồng từ ông Hồ Văn Tuấn – Giám đốc 
Vietcombank Sở giao dịch 

Vietcombank Hải Dương & 
Vietcombank Chí Linh

Vietcombank Phố Hiến 

Bài & Ảnh: Vũ Thị Hiền

Bài & Ảnh: Nguyễn Nga

 23/01/2021
Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, Vietcombank Hải Dương và 

Đài PT-TH tỉnh phối hợp tổ chức, phát sóng trực tiếp chương 
trình "Xuân ấm tình người 2021 - 10 năm lan tỏa yêu thương”, 
tiếp nối cho những việc làm, nghĩa cử nhân văn của đông đảo 
các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến với người nghèo 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Chương trình “Xuân ấm tình người” do Vietcombank Hải 
Dương khởi xướng từ năm 2012, qua 10 năm đi vào cuộc 
sống đã khẳng định ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc, 
khơi dậy và lan tỏa tình yêu thương tới các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau.

Năm nay, chương trình đã huy động được sự tham gia 
của đông đảo tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trong đó 
nhiều tổ chức, doanh nghiệp là khách hàng của Vietcombank. 
Tổng số tiền tài trợ cho công tác ASXH và tặng quà Tết cho 
người nghèo dịp Xuân Tân Sửu lên đến gần 39 tỷ đồng. Tổng 
số tiền tài trợ qua 10 năm liên tục tổ chức chương trình lên 
tới 120 tỷ đồng. 

Tại chương trình, Vietcombank đã tài trợ 8,6 tỷ đồng để 
xây dựng Trạm Y tế xã Cẩm Đoài; tài trợ cho các quỹ khuyến 
học của tỉnh và tặng quà Tết cho người nghèo. Trong đó, 
Vietcombank Hải Dương tặng 2.200 suất quà cho người 
nghèo trị giá 1,1 tỷ đồng và Vietcombank Chí Linh tặng 800 
suất quà trị giá 400 triệu đồng.

Nhân dịp này, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã tặng Kỷ niệm 
chương; UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen cho 11 tập 
thể, 15 cá nhân có nhiều đóng góp cho chặng đường 10 năm 
“Xuân ấm tình người”, trong đó, tập thể Vietcombank Hải 
Dương và 3 cá nhân thuộc Vietcombank đã vinh dự đón nhận 
Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương.

 01/02/2021
Vietcombank Phố Hiến tổ chức chương trình tặng 130 

suất quà Tết, tổng giá trị 65 triệu đồng cho các hộ nghèo, 
công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên.

Cụ thể, ngày 01/02/2021, đại diện Chi nhánh phối hợp 
cùng UBND xã Tân Phúc, huyện Ân Thi tổ chức chương trình 
tặng 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 VND cho các hộ 
nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện với mong muốn chung 
tay giúp đỡ bà con đón Tết ấm no, hạnh phúc.

Trước đó, ngày 28/01/2021, tại Công ty TNHH Regina 
Miracle International Hưng Yên, Vietcombank Phố Hiến đã 
phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp tổ chức buổi 
gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn. Đại diện Chi nhánh đã trao tặng 30 suất quà, mỗi 
suất trị giá 500.000 VND cho người lao động đang làm việc 
tại Công ty.

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc 
(bên trái) trao bảng tượng trưng tài trợ an sinh xã hội cho tỉnh Hải Dương

Đại diện Vietcombank Phố Hiến  tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn tại Công ty TNHH Regina Miracle International Hưng Yên

Là Chi nhánh trẻ, ngoài công tác chuyên môn nghiệp 
vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh, 
Vietcombank Phố Hiến luôn quan tâm, chú trọng công tác 
ASXH tại địa bàn, coi đây trách nhiệm của doanh nghiệp với 
cộng đồng. Vietcombank Phố Hiến mong rằng những món 
quà trao đi tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động viên to lớn về 
tinh thần, động viên các hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn 
lên trong cuộc sống.

Thay mặt Vietcombank Chí Linh, bà Bùi Thị Nghĩa - Giám đốc Vietcombank Chí Linh 
(đứng giữa) trao tặng quà Tết cho người nghèo
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 05/02/2021
Vietcombank Sở giao dịch phối hợp với Vietcombank Tây 

Hà Nội tổ chức chương trình trao quà Tết cho các hộ nghèo 
trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Tại buổi lễ, đại diện đoàn công tác của 2 Chi nhánh đã trao 
số tiền hỗ trợ với tổng trị giá 200 triệu đồng tới các hộ nghèo 
trên địa bàn huyện Phú Xuyên thông qua Ủy ban MTTQ huyện 
với mong muốn chung tay giúp đỡ các hộ nghèo đón một cái 
Tết ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và MTTQ huyện, bà Bùi 
Thị Ngọc Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ huyện Phú Xuyên cảm ơn tấm lòng, tình cảm của 
Vietcombank Sở giao dịch và Vietcombank Tây Hà Nội dành 
cho bà con nhân dân các hộ nghèo trên địa bàn huyện. 

 21/01/2021
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, được sự 

giới thiệu của bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Đại biểu Quốc 
hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, 
Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, 
Vietcombank đã hỗ trợ số tiền 200 triệu đồng để tặng 
400 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp. 

Với chương trình này, ngày 21/01/2021, đại 
diện Vietcombank, ông Phan Duy Phúc - Giám đốc 
Vietcombank Đồng Tháp cùng bà Nguyễn Thị Mai Hoa 
đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho Trung tâm Bảo 
trợ xã hội tỉnh, Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh và 2 
hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại phường 2, phường 
3 (TP. Sa Đéc). 

Kết thúc chuyến thăm hỏi và tặng quà cho hộ 
nghèo, bà Nguyễn Thị Mai Hoa đánh giá rất cao những 
đóng góp của Vietcombank cho công tác ASXH, đồng 
thời gửi lời cảm ơn Ban Lãnh đạo Vietcombank đã quan 
tâm hỗ trợ quà Tết Tân Sửu cho hộ nghèo của tỉnh.

Vietcombank Sở giao dịch & 
Vietcombank Tây Hà Nội

Vietcombank Đồng Tháp 

Bài & Ảnh: Phạm Thu Lan Bài & Ảnh: Mai Lâm Bửu Khanh

Bà Bùi Thị Ngọc Lan - Ủy viên Ban thường vụ Huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện 
Phú Xuyên (bên phải) thay mặt các hộ nghèo trên địa bàn huyện nhận món quà Tết 
trị giá 100 triệu đồng từ  ông Hồ Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank 

Sở giao dịch

Ông Phan Duy Phúc- Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp cùng ĐBQH 
Nguyễn Thị Mai Hoa thăm và chúc Tết hộ nghèo tại phường 2, TP Sa Đéc

 01/2021
Vietcombank Sài Thành thăm hỏi, động viên bà con nhân dân tại Quảng Nam 

bị ảnh hưởng bởi bão lũ, trao tặng 20 phần quà cùng 300 triệu đồng nhằm hỗ trợ 
đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, vui đón Tết Tân Sửu 2021.

Cụ thể, ngày 21/01/2021, đại diện Vietcombank Sài Thành đã trực tiếp đi thăm 
hỏi, động viên và trao quà cho bà con tại các xã Quế Phú, Hương An thuộc huyện 
Quế Sơn với tổng giá trị là 300 triệu đồng.

Trước đó, ngày 03/01/2021, Vietcombank Sài Thành cũng đã trao tặng 20 nồi 
cơm điện đến bà con các xã Quế Trung, Quế Lộc, Sơn Viên thuộc huyện Nông Sơn, 
tỉnh Quảng Nam.

Đại diện Vietcombank Sài Thành trao số 
tiền ủng hộ bà con thị trấn Hương An, 

huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Vietcombank Sài Thành

 26/12/2020
Vietcombank phối hợp với địa phương tổ chức Lễ Khánh 

thành và bàn giao công trình Trường THCS Trung Hòa, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, do Vietcombank tài trợ kinh phí 3 tỷ 
đồng xây dựng. 

Trường THCS Trung Hòa được xây dựng từ lâu, nay đã 
hư hỏng và xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn 
cho thầy và trò học tập, sinh hoạt và vui chơi. Thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
Vietcombank đã hỗ trợ 3 tỷ đồng để xây dựng trường với diện 
tích xây dựng 350 m2. Công trình được khởi công xây dựng 
vào tháng 12/2019; quy mô 2 tầng, 4 phòng học với đầy đủ 
tiện nghi trang thiết bị dạy và học.

Nhân dịp này, Vietcombank cũng trao tặng 2,2 tỷ đồng 
cho Quỹ khuyến học tỉnh Hưng Yên; trao tặng 5 bộ máy tính 
trị giá 100 triệu đồng cho Trường THCS Trung Hòa. Đặc biệt, 
tại buổi lễ, Viecombank đã trao tặng 3 tỷ đồng xây dựng 
Trường Tiểu học xã Đình Dù, huyện Văn Lâm với mong muốn 
góp phần hỗ trợ địa phương cùng thầy trò nhà trường có điều 
kiện nâng cao chất lượng giáo dục và thể chất; đóng góp tích 
cực vào sự nghiệp giáo dục tỉnh Hưng Yên.

Vietcombank Hưng Yên

Vietcombank Long An

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang 

Bài: Báo Long An online, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ảnh: Báo Long An online'

  09/01/2021
Vietcombank trao bảng tượng trưng tài trợ kinh phí xây 

dựng phù điêu Châu Văn Liêm tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An.

Cuối năm 2020, được sự giới thiệu của nguyên Chủ tịch 
nước Trương Tấn Sang, Vietcombank cam kết tài trợ cho tỉnh 
Long An số tiền 13 tỷ đồng để xây dựng phù điêu Châu Văn 
Liêm tại huyện Đức Hòa. Đây là công trình ý nghĩa nhằm ghi 
nhớ công ơn, sự hy sinh của thế hệ cha anh trong sự nghiệp 
đấu tranh giành độc lập dân tộc, qua đó góp phần giáo dục 
truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn sự 
quan tâm, hỗ trợ của Vietcombank dành cho địa phương và 
hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của Vietcombank 
nói riêng, các ngân hàng nói chung, góp phần tích cực vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 29/12/2020, Vietcombank Long An phối 
hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện Lễ trao nhà Đại 
đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Tràng, thuộc diện hộ nghèo tại 
ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Căn nhà Đại đoàn kết được hoàn thành và trao cho ông 
Tràng trong những ngày cuối cùng của năm 2020, góp phần 
mang lại niềm vui lớn cho gia đình nhân dịp mừng Xuân mới.  

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành công trình Truờng THCS Trung Hòa

Vietcombank trao bảng tượng trưng tài trợ 13 tỷ đồng xây dựng phù điêu 
Châu Văn Liêm tại huyện Đức Hòa, Long An

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Dung
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NHỊP SỐNG

Hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, Vietcombank 
Quảng Ngãi lại tổ chức đến thăm và tặng quà Tết cho hộ 
nghèo, gia đình chính sách ở các địa phương trong toàn tỉnh. 
Năm 2021, Chi nhánh thực hiện chuỗi hành trình “Tết yêu 
thương Xuân Tân Sửu” bắt đầu từ ngày 15 tháng Chạp đến 
hết ngày 30 tháng Chạp. Các hoạt động trong chuỗi hành 
trình bao gồm:

Vietcombank Quảng Ngãi Vietcombank Thăng Long

Vietcombank Long An

Vietcombank Đà Nẵng

Bài & Ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phượng Bài & Ảnh: Trần Thị Mai Khoa 

Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Bài: Nguyễn Hữu Đức; Ảnh: Phan Thanh Nam

 Tham gia chương trình “Tết sum vầy” dành cho công nhân 
lao động nghèo do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức, trao 
tặng 40 suất quà, trị giá 20 triệu đồng.

 Tham gia chương trình “Tết yêu thương” dành cho các gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn do Đài PTTH tỉnh tổ chức, 
trao tặng 30 suất quà, trị giá 15 triệu đồng.

 Thăm và tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Tịnh Hà - 
TP.Quảng Ngãi (40 suất quà, trị giá 20 triệu đồng); huyện 
Đức Phổ (40 suất quà, trị giá 20 triệu đồng); xã Ba Nam 
huyện Ba Tơ (80 suất quà, trị giá 40 triệu đồng); xã Hành 
Thịnh huyện Nghĩa Hành (40 suất quà, trị giá 20 triệu 
đồng); thị trấn Mộ Đức huyện Mộ Đức (40 suất quà, trị giá 
20 triệu đồng); phường Trần Hưng Đạo và phường Trần 
Phú - TP.Quảng Ngãi (80 suất quà, trị giá 40 triệu đồng), 
huyện Sơn Hà (50 suất quà, trị giá 25 triệu đồng), xã Long 
Sơn huyện Minh Long (10 suất quà, trị giá 5 triệu đồng).

 Thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người 
neo đơn già yếu, các em học sinh nghèo, Mẹ Việt Nam 
Anh hùng, Hội người mù tỉnh Quảng Ngãi, Hội nạn nhân 
chất độc da cam, học sinh Trường Dân tộc nội trú tỉnh 
(tổng cộng 120 suất quà, trị giá 60 triệu đồng).  

 Chương trình Tết vì bệnh nhân nghèo tại 3 bệnh viện của 
tỉnh (60 suất quà, trị giá 30 triệu đồng).

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 315 triệu đồng.

 28/01/2021
Trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, 

đoàn cán bộ Vietcombank Đà Nẵng do ông Đặng Ngọc Bửu 
Quỳnh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã đến 
thăm và tặng 300 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, 
cho các hộ gia đình nghèo tại các quận Hải Châu, Thanh Khê 
và Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Ngoài ra, Chi nhánh cũng gửi tặng 100 suất quà Tết cho 
các hộ gia đình nghèo xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, 
Quảng Ngãi và 100 suất quà Tết cho Hội từ thiện và bảo vệ 
quyền trẻ em TP. Đà Nẵng.  

Như thường lệ, Tết năm nay, CBNV Vietcombank Đà Nẵng 
cũng tổ chức đi thăm và tặng quà cho 6 Mẹ Việt Nam Anh 
hùng hiện còn sống trong số 81 mẹ Việt Nam Anh hùng Chi 
nhánh nhận chăm sóc và phụng dưỡng từ năm 1995. 

Bà Lữ Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi (thứ 7 từ trái sang)  
trao quà Tết cho hộ nghèo tại xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành

 25/1/2021
Vietcombank Thăng Long phối hợp với UBND phường 

Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức Chương trình Trao 
tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho những người có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, đại diện Ban Giám đốc Chi nhánh đã 
thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc Tết, trao tặng 30 suất quà, mỗi 
suất trị giá 1 triệu đồng cho bà con, mong góp phần vào cái 
Tết sum vầy của các hộ nghèo, động viên tinh thần trẻ em mồ 
côi, người già neo đơn nhân dịp Tết đến Xuân về.

Từ sớm tinh mơ, trong tiết trời se lạnh của những ngày giáp 
Tết Tân Sửu 2021, chúng tôi, những người con Vietcombank 
Long An lên đường về với bà con thuộc các xã vùng quê, biên 
giới xa xôi, nghèo khó của tỉnh Long An. 

Ngoài 640 phần quà tặng các gia đình chính sách khó 
khăn và hộ nghèo, tổng trị giá 320 triệu đồng, chúng tôi còn 
mang theo cả lòng biết ơn, sự chia sẻ với những khó khăn, vất 
vả của bà con, với mong muốn góp phần mang đến cho bà 
con một cái Tết sum vầy, ấm áp.

Chúng tôi cảm nhận được sự vui mừng, hạnh phúc qua 
những ánh mắt rạng ngời, qua những hành động, cử chỉ thân 
thương của người dân nơi đây, họ vốn chất phác, thật thà, 
hiền hòa và nhân hậu. 

Cũng trong chuỗi các hoạt động ASXH, ngày 23/01/2021, 
Đoàn thanh niên Vietcombank Long An phối hợp với các cơ 
sở Đoàn trong cụm Ngân hàng tổ chức hoạt động xã hội 
“Xuân về với vùng Biên”.

Hoạt động gồm thăm và tặng 10 phần quà Tết cho cán 
bộ, chiến sỹ tại Đồn biên phòng Thuận Bình; tặng 50 phần 
quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 phần quà 
cho các em học sinh vượt khó học giỏi và 10 phần quà cho gia 
đình chính sách thuộc địa bàn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long 
An, tổng trị giá 45 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An 
đánh giá cao và ghi nhận đóng góp của Vietcombank Long 
An trong việc phối hợp cùng địa phương tặng quà Tết cho các 
gia đình chính sách khó khăn và các hộ nghèo có điều kiện 
vui Xuân đón Tết. 

 Phó Giám đốc Chi nhánh Trần Minh Hùng (thứ 3 từ phải sang) tặng quà Tết cho bà con

Ông Đoàn Thái Sơn – Giám đốc Vietcombank Long An (thứ 5 từ phải sang) và 
lãnh đạo chính quyền địa phương tặng quà Tết cho bà con tại xã Nhơn Hòa, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Ông Đặng Ngọc Bửu Quỳnh (ngoài cùng bên phải) tặng 
quà Tết cho các hộ gia đình nghèo quận Thanh Khê
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 06/02/2021
Vietcombank Vĩnh Long phối hợp với Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long đến thăm hỏi, 
trao tặng 2.000 phần quà cho các gia đình chính sách 
và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 1 tỷ đồng 
được trích từ nguồn ASXH của Trụ sở chính.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, 
tương ái nhằm động viên, chia sẻ khó khăn đối với các 
gia đình chính sách, hộ nghèo ở địa phương, giúp các 
gia đình đón một cái Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, 
đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn trong bản sắc văn 
hóa Vietcombank.

Vietcombank Vĩnh Long Vietcombank Bắc Bình Dương Vietcombank Nam Hải Phòng

 07/02/2021
Đoàn thanh niên Vietcombank Bắc Bình Dương đi thăm 

hỏi, chúc Tết và tặng quà với tổng giá trị 30 triệu đồng cho 30 
người già neo đơn trên địa bàn phường Mỹ Phước, Bến Cát, 
Bình Dương.

Những món ăn truyền thống ngày Tết như chả lụa, bánh 
tét hay nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn,… bao lì xì đỏ thắm 
cùng những lời chúc sức khỏe đã được mang đến từng nhà, 
trao tận tay các cụ với mong muốn mang đến một cái Tết 
ấm áp, chứa chan tình yêu thương dành cho các cụ nhân dịp 
Xuân về. 

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Công đoàn và Đoàn thanh 
niên Chi nhánh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã 
Bến Cát thực hiện thăm, tặng quà Tết cho bộ đội biên phòng 
tỉnh Bình Phước, hỗ trợ chương trình “Tết sum vầy” do Liên 
đoàn lao động thị xã Bến Cát tổ chức, với tổng số tiền ủng hộ 
2 chương trình là 50 triệu đồng.

Vừa qua, tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội với sự đồng 
hành của Liên Chi đoàn 12 & 13 Đoàn Thanh niên Trụ sở chính Vietcombank đã 
tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình”, trao tặng quà Tết, khám 
bệnh, phát thuốc miễn phí tới nhân dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn.

Tại chương trình, đại diện Liên Chi đoàn 12 & 13 Đoàn Thanh niên Trụ sở 
chính đã trao tặng các suất quà Tết với tổng trị giá 70 triệu đồng cho 50 học sinh 
và 350 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mỹ Đức. 

Bên cạnh đó, người dân khi đến nhận quà Tết còn được các y, bác sỹ đến từ 
Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức thăm khám, tư vấn sức khỏe 
và phát tặng một túi thuốc.

Bài & Ảnh: Đặng Thị ThànhBài & Ảnh: Văn Duy An

Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Vương

Bài & Ảnh: Đoàn thanh niên Vietcombank Lào Cai

Bà Trần Thị Kiên Thủy - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự  
Vietcombank Vĩnh Long (thứ 6 từ phải sang) tặng quà tại UBND Xã 

Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Xuân Giang, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh (đứng giữa) và 
Đoàn thanh niên Vietcombank Bắc Bình Dương thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà 

cho người già neo đơn

Liên Chi đoàn 12 & 13 Trụ sở chính Vietcombank 

Đại diện Liên Chi đoàn 12 & 13 Đoàn thanh niên 
Trụ sở chính Vietcombank trao biển tượng trưng 

tặng các suất quà Tết cho người nghèo thông qua 
Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội

Chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người neo 
đơn mỗi dịp Tết đến Xuân về là truyền thống tốt đẹp đã được 
Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên Vietcombank 
Nam Hải Phòng duy trì hằng năm. Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, 
Chi nhánh phối hợp cùng Hội Từ thiện thành phố Hải Phòng 
trao 200 suất quà đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn tại 
các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và huyện 
An Dương, với mong muốn bà con đón một cái Tết sum vầy, 
đầm ấm. 

Từ ngày thành lập đến nay, Vietcombank Nam Hải Phòng 
luôn là đơn vị tích cực tham gia các hoạt động ASXH trên địa 
bàn thành phố. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hòa chung tinh 
thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ 
lại phía sau”, Vietcombank Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị 
trên địa bàn thực hiện trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình 
người có công có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt 
khó và bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện với 
tổng giá trị lên đến 223 triệu đồng.

Trải qua hơn 6 năm thành lập và phát triển, Vietcombank 
Lào Cai đã và đang khẳng định được vị thế của một ngân 
hàng thương mại lớn, có chất lượng quản trị tốt, hoạt động 
hiệu quả, chất lượng nguồn nhân lực tốt và trách nhiệm với 
cộng đồng xã hội.

Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán sắp đến, phát 
huy truyền thống tốt đẹp “Tương thân tương ái, lá lành đùm 
lá rách” của dân tộc, Vietcombank Lào Cai lại tổ chức chuỗi 
các hoạt động ASXH trên địa bàn toàn tỉnh với mong muốn 
chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, 
chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các 
nhiệm vụ chính trị - xã hội. 

Những phần quà giá trị tuy không lớn nhưng ấm áp tình 
người, kịp thời đến với những gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, giúp mọi người đón Tết thêm tươi vui, đầm ấm, động 
viên và tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trong suốt chặng đường phát triển, Vietcombank Lào Cai 
luôn dành sự quan tâm đặc biệt cùng tâm huyết và những 
đóng góp thiết thực cho công tác ASXH. Việc tham gia tích 
cực vào các hoạt động xã hội không chỉ thể hiện trách nhiệm 
của Vietcombank Lào Cai đối với cộng đồng mà còn là nguyện 
vọng chung của toàn thể CBNV nhằm hướng tới một Ngân 
hàng Xanh phát triển bền vững vì cộng đồng, lan tỏa bản sắc 
văn hóa Vietcombank.

Trao quà cho đại diện Hội Từ thiện thành phố Hải Phòng

Vietcombank Lào Cai tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Y Tý, huyện Bát Xát

Vietcombank Lào Cai tặng quà các hộ nghèo tại phường Lào Cai, TP. Lào Cai

Vietcombank Lào Cai

NHỊP SỐNG
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  20/01/2021
Vietcombank Sở giao dịch phối hợp với Vietcombank 

Thăng Long tổ chức chương trình trao quà Tết cho các hộ 
nghèo trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội.

Tại buổi lễ, đại diện đoàn công tác của 2 Chi nhánh đã trao 
số tiền hỗ trợ với tổng trị giá 300 triệu đồng kèm theo 300 
phần quà tới các hộ nghèo trên địa bàn với mong muốn hỗ 
trợ bà con đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc. 

Đại diện đoàn công tác, ông Hồ Văn Tuấn - Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch chia sẻ, bên cạnh 
hoạt động kinh doanh hiệu quả, hai Chi nhánh nói riêng và 
Vietcombank nói chung luôn nỗ lực để đem lại những giá 
trị thiết thực cho cộng đồng, chú trọng đến công tác ASXH, 
chăm lo đời sống cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía 
sau.

Thay mặt địa phương, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên 
Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì 
cảm ơn tấm lòng và những tình cảm của Chi nhánh Sở giao 
dịch và Thăng Long đã dành cho bà con nhân dân có hoàn 
cảnh khó khăn của huyện. Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì mong 
muốn 2 Chi nhánh tiếp tục có những hoạt động ASXH ý nghĩa 
trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 27/12/2020, tại xã Duy Phiên, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Vietcombank Sở giao dịch đã phối 
hợp với UBND xã Duy Phiên tổ chức Lễ tài trợ kinh phí cải tạo 
Trạm Y tế xã Duy Phiên do Vietcombank Sở giao dịch tài trợ 
500 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Tuấn cho biết, với sự kết 
nối của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 
(SCIC), Vietcombank Sở Giao dịch được biết UBND xã Duy 
Phiên đang trong quá trình thực hiện dự án cải tạo trạm y 
tế xã. Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn Vietcombank 
Sở Giao dịch đã thống nhất cao, chung tay với UBND xã Duy 
Phiên để gấp rút thực hiện dự án. 

  28/12/2020
Vietcombank Huế phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên-Huế 

trao tặng 343 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 316 học sinh và 27 người dân có 
hoàn cảnh khó khăn, chưa tham gia BHYT trên địa bàn thị xã Hương Trà với 
tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đỗ Ngọc An - Phó Chủ tịch UBND 
thị xã Hương Trà chia sẻ: Sự quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là 
Vietcombank Huế thông qua việc trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) là động 
lực cho người dân vượt qua khó khăn, có điều kiện chăm sóc sức khỏe, khắc 
phục rủi ro bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Vietcombank Sở giao dịch và Vietcombank Thăng Long
Bài & Ảnh: Phạm Thu Lan, Vũ Thị Hồng Hạnh

Bài & Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Ông Hồ Văn Tuấn – Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch (thứ 4 từ trái sang) trao biểu trưng số 

tiền tài trợ 500 triệu đồng cải tạo Trạm y tế xã Duy Phiên

Ông Hồ Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch (thứ 
4 từ trái sang) trao quà Tết số tiền 200 triệu đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện Ba Vì

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Phó Giám đốc Vietcombank 
Huế (thứ 3 từ phải sang), ông Đỗ Ngọc An - Phó Chủ tịch 

UBND thị xã Hương Trà (thứ 4 từ phải sang) trao thẻ BHYT 
cho đại diện các trường học trên địa bàn thị xã Hương Trà

Vietcombank Huế

NHỊP SỐNG

Vietcombank Sóc Sơn

Vietcombank Quảng Ngãi

Bài & Ảnh: Duc Anh_Nguyen (Mr.IT)

Bài & Ảnh: Phan Văn Hưng

 07, 08, 12/01/2021
Ngày 07/01/2021, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Vietcombank Sóc Sơn trao học bổng trị giá 20 triệu đồng cho 
các sinh viên vượt khó, có thành tích học tập tốt trong toàn 
trường.

Học bổng nhằm tôn vinh những tấm gương giàu ước mơ, 
biết vươn lên trong cuộc sống theo tinh thần "Học tập vì ngày 
mai lập nghiệp", cổ vũ và đồng hành cùng các bạn sinh viên 
trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.

Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội gửi lời cảm ơn sâu sắc 
tới Ban Giám đốc và BCH Đoàn thanh niên Vietcombank Sóc 
Sơn, khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên không chỉ 
trong hoạt động hỗ trợ sinh viên mà còn trong các hoạt động 
hợp tác toàn diện, cung cấp dịch vụ tài khoản tổ chức, dịch vụ 
trả lương cho CBNV trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 22/11/2020, Vietcombank Sóc Sơn đã trực 
tiếp mở gian hàng và có cán bộ hỗ trợ, tư vấn, đăng ký dịch 
vụ cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội ngay trong ngày hội 
chào mừng tân sinh viên. Chỉ trong 1 ngày triển khai chương 
trình, đã có gần 500 tài khoản ngân hàng được mở mới.

Ngày 08/01/2021, tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 
I, Vietcombank Sóc Sơn đã trao học bổng cho các tấm gương 
học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng phấn đấu 
vươn lên trong quá trình học tập và làm việc.

Ngày 11/01/2021, tại Trường THPT Sóc Sơn, Vietcombank 
Sóc Sơn đã trao 40 suất học bổng với tổng trị giá 20 triệu 
đồng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi, có thành tích 
học tập tốt trong toàn trường. 

Trước đó, ngày 28/12/2020, tại Trường Đại học Thương 
Mại, Vietcombank Sóc Sơn cũng đã trao tài trợ học bổng trị 
giá 20 triệu đồng cho sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng.

 24/12/2020
Vietcombank Quảng Ngãi trao tặng 30 suất học bổng, trị 

giá mỗi suất 1 triệu đồng cho các em sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn đạt thành tích cao trong học tập và có nhiều đề tài 
nghiên cứu khoa học đoạt giải cao của Trường Đại học Phạm 
Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện Vietcombank Quảng Ngãi, bà Lữ Thị Vân Anh - 
Phó Giám đốc Chi nhánh tham dự và trao tặng học bổng cho 
các em sinh viên, khích lệ tinh thần và tạo thêm động lực cho 
các em học tập, rèn luyện tốt hơn.

Tập thể cán bộ Vietcombank Sóc Sơn đồng hành cùng Chương trình Chào Tân 
sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Nguyễn Quang Hưng – Giám đốc Vietcombank Sóc Sơn trao Quỹ học bổng cho 
Ban lãnh đạo Khoa Tài chính – Ngân hàng

Bà Lữ Thị Vân Anh – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi  
(đứng thứ 6 từ phải sang) trao học bổng cho các em sinh viên
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 24/12/2020
Vietcombank Móng Cái phối hợp với Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức Lễ bàn giao nhà 
tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Hải 
Xuân, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Tại buổi lễ, Vietcombank Móng Cái đã bàn giao, gắn biển 
“Nhà tình nghĩa” cho 3 gia đình chính sách tại xã Hải Xuân 
gồm: Hộ ông Nguyễn Văn Thịnh (thôn 3), hộ bà Vi Thị Dung 
(thôn 10B) và hộ bà Đào Thị Điềm (thôn 9). 

Với sự hỗ trợ kinh phí của Chi nhánh, sự giúp đỡ của chính 
quyền địa phương, sự hỗ trợ của bà con trong thôn cùng cố 
gắng của từng gia đình, sau gần 2 tháng thi công, các căn nhà 
cấp 4 đã được hoàn thành, trong đó Vietcombank Móng Cái 
hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng/căn nhà.       

Vietcombank Móng Cái

Vietcombank Lào Cai

Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Bài & Ảnh: Đoàn thanh niên Vietcombank Lào Cai

Đ/c Đặng Ngọc Hùng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank  
Móng Cái (thứ 3 từ trái sang) trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình hộ bà 

Vi Thị Dung - thôn 10B, xã Hải Xuân, TP Móng Cái

 28/12/2020
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ trong 

việc tăng cường lực lượng chốt chặn, kiểm soát người lạ mặt 
xâm nhập để tránh tình trạng lây lan dịch COVID-19 qua cộng 
đồng, Vietcombank đã tài trợ kiên cố hóa 3 chốt dã chiến 
phòng chống dịch dọc biên giới Việt - Trung của cán bộ chiến 
sỹ Đồn Biên phòng Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) với tổng 
số tiền tài trợ 75 triệu đồng.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chấp 
hành sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng Y Tý đã triển 
khai thành lập 6 chốt dã chiến với 24 cán bộ chiến sỹ trực tiếp 
ở tại các lán tạm dọc biên giới Việt - Trung dài 23 km, ở những 
đường mòn, mốc giới, tuần tra ngăn chặn xuất nhập cảnh trái 
phép, không để dịch lây lan từ bên kia biên giới vào lãnh thổ 
Việt Nam; tuyên truyền nhân dân không xuất nhập cảnh trái 
phép, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

Trước đó, chiều 27/12/2020, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp 
thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Diễn đàn khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. Vietcombank Lào Cai là đơn vị đồng 
hành sự kiện.

Trong suốt quá trình hoạt động, Vietcombank Lào Cai 
luôn dành sự quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ tích cực cho các hoạt 
động giáo dục, đào tạo, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ năm 
2018 đến nay, Chi nhánh liên tục đồng hành cùng nhiều sự 
kiện liên quan đến các hoạt động của Câu lạc bộ Khởi nghiệp. 
Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm của Vietcombank 
Lào Cai đối với thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất 
nước mà còn là nguyện vọng chung của toàn thể CBNV Chi 
nhánh, hướng tới xây dựng một ngân hàng xanh phát triển 
bền vững vì cộng đồng.

Các đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn

 Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Vietcombank Lào Cai 
(thứ 4 từ phải sang) trao biển tài trợ cho đồng chí Trung tá Trần Mạnh Hà – Đồn trưởng 

Đồn Biên phòng Y Tý

NHỊP SỐNG

Trung tâm xử lý tiền mặt - Trụ sở chính Vietcombank
Bài & Ảnh: Đỗ Tuấn Anh

Bài & Ảnh: Linh Chi

 16/01/2021
Đoàn cán bộ Trung tâm xử lý tiền mặt - Trụ sở chính 

Vietcombank thực hiện chương trình ASXH tặng quà cho Quỹ 
Khuyến học xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. 

Tại chương trình, Trung tâm xử lý tiền mặt Vietcombank 
thực hiện các thủ tục, tài trợ nguồn kinh phí 300 triệu đồng 
cho Quỹ Khuyến học xã Cốc Đán trong sự chứng kiến của cấp 
ủy, chính quyền địa phương và sự hân hoan vui mừng của 
thầy và trò nơi đây.

Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đến dâng hương 
tưởng niệm tại điểm Di tích lịch sử Quốc gia tại xã Cốc Đán, 
nơi Bác Hồ đã dừng chân trên đường từ Pác Bó về Tân Trào 
vào tháng 5/1945 để lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. 

 12-13/01/2021
Ngày 12/01/2021, tại 

Lễ phát động ủng hộ Quỹ 
nhân đạo “Tết vì người 
nghèo và nạn nhân chất 
độc da cam” Xuân Tân Sửu 
2021 do Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ 
chức, đại diện Ban Giám 
đốc Vietcombank Lạng 
Sơn đã tham dự và trao 
tặng 100 suất quà Tết trị 
giá 50 triệu đồng cho các 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Ngày 13/01/2021, tại huyện Tràng Định và huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Vietcombank Lạng Sơn phối hợp với 
Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ bàn giao 25 công trình nhà Đại 
đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn với tổng trị giá 1 tỷ 
đồng do Vietcombank tài trợ. Sau hơn 3 tháng xây dựng khẩn 
trương, 25 công trình nhà Đại đoàn kết được hoàn thiện và 
bàn giao kịp thời là nguồn động viên, khích lệ hết sức to lớn 
đến những hộ gia đình nghèo trước thềm đón Xuân Tân Sửu. 

Nhân dịp này, Vietcombank Lạng Sơn; Ủy ban MTTQ tỉnh 
Lang Sơn; Ủy ban MTTQ hai huyện Tràng Định và Văn Lãng đã 
trao tặng các gia đình những vật dụng có giá trị nhằm phục 
vụ đời sống, sinh hoạt.

Nhân chuyến công tác, đoàn làm việc đã đến thăm hỏi, 
động viên các cán bộ chiến sỹ tại Đồn Biên phòng Pò Mã, xã 
Quốc Khánh, huyện Tràng Định. Vietcombank Lạng Sơn cũng 
trao tặng 20 triệu đồng ủng hộ Đồn và 15 điểm chốt kiểm 
dịch COVID-19 để động viên tinh thần, góp phần cùng cán bộ 
chiến sỹ và người dân đón Tết Tân Sửu no đủ hơn.

Ông Nguyễn Văn Hùng (ngoài cùng 
bên trái) – Phó Giám đốc phụ trách 

Vietcombank Lạng Sơn cùng bà 
Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn trao tặng quà cho 
các cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Pò Mã

Vietcombank Lạng Sơn
Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Thức 

 08/01/2020
Tại Điểm trường Cột Mốc thuộc Trường Tiểu học & 

THCS xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Vietcombank 
Thành Công đã tổ chức lễ trao tặng công trình nhà vệ sinh 
cho Điểm trường Cột Mốc.  

Công trình được thiết kế kiên cố với 2 khu vệ sinh tự 
hoại trị giá 120 triệu đồng, là tấm lòng quyên góp ủng hộ 
của toàn thể CBNV Vietcombank Thành Công. Đây là công 
trình nằm trong chương trình ASXH hằng năm của Chi 
nhánh với mong muốn chung tay cải thiện điều kiện sinh 
hoạt và học tập tại những nơi còn khó khăn của đất nước.

 Đoàn công tác của Vietcombank Thành Công chụp ảnh lưu niệm với 
Ban Giám hiệu và đại diện các giáo viên, học sinh tại điểm trường Cột Mốc

Vietcombank Thành Công

Ông Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc (hàng đầu thứ 5 từ trái sang) cùng Trung tâm 
xử lý tiền mặt Vietcombank trao biển tượng trưng 300 triệu cho Hội khuyến học 

huyện Ngân Sơn

48 49CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 329 - THÁNG 02/2021 SỐ 329 - THÁNG 02/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Vietcombank Sài Thành & Công ty CP 
Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1 ký kết 
hợp đồng tín dụng tài trợ

Dự án Nhà máy 
điện gió Đông Hải 1
NGÀY 20/01/2020, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ DIỄN RA LỄ 
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ DỰ ÁN NHÀ MÁY 
ĐIỆN GIÓ ĐÔNG HẢI 1 GIỮA VIETCOMBANK SÀI THÀNH VÀ 
CÔNG TY CP ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM TRÀ VINH 1 (TRUNG 
NAM TRÀ VINH 1 WIND POWER).

Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1 do 
Trungnam Tra Vinh 1 Wind Power 
(thuộc Trungnam Group) thực hiện, có 
công suất 100 MW, quy mô 25 trụ tua bin 

gió, trên vùng diện tịch 1.646 ha, cách bờ biển 
3,5km, nằm ở xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, 
tỉnh Trà Vinh. Dự án có đường dây 220kV từ 
Nhà máy điện gió Đông Hải 1 đấu nối vào Nhà 
máy Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh, chiều 
dài 11,2km. 

Nhà máy điện gió Đông Hải 1 được thực 
hiện với mục đích tạo nguồn phát điện và liên 
kết hệ thống điện lưới quốc gia, cung cấp bổ 
sung nguồn điện cho tỉnh Trà Vinh và các vùng 
lân cận. Dự án có tổng mức đầu tư trên 4.990 tỷ 
đồng, trong đó vốn của chủ đầu tư trên 1.790 tỷ 
đồng, vốn vay Vietcombank gần 3.200 tỷ đồng. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Quang 
Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: 
Vietcombank là một trong những ngân hàng tài 
trợ lớn nhất cho ngành điện. Kể từ năm 2015, 
Vietcombank đã phối hợp với các tổ chức tư 
vấn trong và ngoài nước nghiên cứu về lĩnh 
vực năng lượng tái tạo. Vietcombank xác định 
ngành năng lượng tái tạo, cụ thể là điện mặt 
trời và điện gió, là những lĩnh vực ưu tiên cấp 
tín dụng. 

Hiện tại, Vietcombank đã cấp tín dụng cho 
nhiều dự án điện mặt trời, trong đó có dự án 
Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 
tại tỉnh Ninh Thuận được đánh giá là lớn nhất 
Đông Nam Á do Trungnam Group làm chủ đầu 
tư với giá trị khoản cấp tín dụng lên tới 2.400 
tỷ đồng. Với tiềm lực của mình, Vietcombank 
cam kết bố trí đủ các nguồn lực cần thiết với 
những điều kiện tối ưu cho Dự án và hy vọng 
Trungnam Group với năng lực và kinh nghiệm 
sẽ đảm bảo cho Dự án được thực hiện theo 
đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ, 
vận hành thương mại trước tháng 10/2021.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ 
tịch HĐQT Trungnam Group cam kết sẽ chỉ 
đạo sát sao, đồng hành cùng CBNV Công ty 
thực hiện Dự án đúng tiến độ, hiện thực hóa 
những cam kết. Ông Thịnh cũng mong muốn 
Trungnam Group và Vietcombank sẽ triển khai 
hợp tác toàn diện, lâu dài, đóng góp vào sự phát 
triển của 2 bên, của các địa phương nói riêng và 
nền kinh tế, xã hội đất nước nói chung.

Bà Trần Thị Mỹ Thắm – Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Vietcombank Sài Thành và 
ông Đỗ Văn Kiên – Phó Tổng Giám đốc Trung Nam Group, Giám đốc Trung Nam Trà Vinh 1 

Wind Power đại diện 2 bên ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Bài & Ảnh: Lê Hồng Sâm
Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

Bài & Ảnh: Đào Nguyễn Tấn Phát

Ngày 25/12/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ 
chuyển giao và tiếp nhận Công đoàn cơ sở Công 
ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198 (VCBT) về 
trực thuộc Công đoàn Vietcombank. Việc bàn 
giao được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 
(LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm thực hiện theo ủy 
quyền của LĐLĐ TP. Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Hồng 
Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm 
cho biết, việc chuyển giao Công đoàn cơ sở 
VCBT về trực thuộc Công đoàn Vietcombank 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức, đồng 
bộ theo sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội 
trên cơ sở đề nghị của Công đoàn VCBT. 

Đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank khẳng định, 
việc Công đoàn VCBT 198 chuyển sinh hoạt về 
trực thuộc Công đoàn Vietcombank là phù hợp 
với mô hình tổ chức Đảng, tạo sự gắn kết với 
công đoàn cấp trên, đồng thời tin tưởng Công 
đoàn VCBT sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động Công 
đoàn Vietcombank.

Từ ngày 
25/12/2020, 
PGD Võ Văn Kiệt - 
Vietcombank TP. Hồ 
Chí Minh (TP.HCM), 
tiền thân là PGD Hàm 
Nghi tại địa chỉ 132 
đường Hàm Nghi, 
Quận 1, chính thức đi 
vào hoạt động phục 
vụ khách hàng tại địa 
chỉ số 10, đường Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM.

Được thành lập năm 2008, sau 12 năm hình thành 
và phát triển không ngừng, đến nay, PGD Võ Văn Kiệt 
đã trở thành một trong những PGD có quy mô, tầm 
vóc thuộc loại lớn nhất của Chi nhánh cũng như của 
hệ thống Vietcombank. Với tên gọi mới cùng vị trí đắc 
địa, PGD Võ Văn Kiệt hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái thành 
công, góp phần vào sự phát triển của Chi nhánh.

Từ ngày 28/12/2020, Vietcombank Thủ Đức thay 
đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh như sau:

 Địa điểm cũ: Khu chế xuất Linh Trung I, P.Linh 
Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

 Địa điểm mới: Số 50A đường Đặng Văn Bi, 
Khu phố 4, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

Đồng thời, Vietcomcombank Thủ Đức thay đổi tên gọi 
và địa điểm PGD Bình Thọ như sau:

 Tên gọi cũ: PGD Bình Thọ tại địa chỉ: Số 316 Võ Văn 
Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

 Tên gọi mới: PGD Phố Đông tại địa chỉ: Khu 
chế xuất Linh Trung I, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, 
TP. HCM

Chi tiết liên hệ: 028.38966806.

Lễ chuyển giao & tiếp nhận Công đoàn 
cơ sở Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 
198 về trực thuộc Công đoàn Vietcombank

Đ/c Nguyễn Hồng Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm (bên trái) và đ/c Đào Minh 
Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank ký kết biên bản bàn giao và 

tiếp nhận CĐCS

Khai trương hoạt động PGD Võ Văn Kiệt - 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh

Không gian giao dịch tiêu chuẩn, rộng 
thoáng tạo cảm giác dễ chịu cho khách hàng

Vietcombank Thủ Đức thay đổi địa điểm 
trụ sở, thay đổi tên gọi và địa điểm PGD 
Bình Thọ

KẾT NỐI
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Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của
Học sinh sinh viên năm 2020 Bài & Ảnh: Xuyến Chi

Vietcombank đồng hành cùng

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phùng Quốc 
Hiển - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó 
Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Đam - Ủy viên 
BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính 

phủ; Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Đại diện 
Vietcombank, ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, 
Giám đốc Khối Nhân sự tham dự với vai trò nhà tài 
trợ Kim cương đồng hành cùng chương trình.

Đây là năm thứ 3 Ngày hội Khởi nghiệp Quốc 
gia của Học sinh sinh viên (HSSV) được tổ chức với 
mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của HSSV; 
tạo sân chơi bổ ích, thiết thực đối với HSSV toàn 
quốc…

Tại ngày hội năm nay, bên cạnh không gian 
trưng bày giới thiệu các dự án, ý tưởng khởi 
nghiệp của các HSSV vào vòng chung kết, chương 
trình còn lồng ghép nhiều hoạt động hấp dẫn, thiết 
thực đối với hoạt động khởi nghiệp như: Cuộc thi 

“HSSV với ý tưởng khởi nghiệp - SV_Startup 
2020”; Diễn đàn “Truyền cảm hứng khởi 

nghiệp cho HSSV”; Hội thảo “Giải pháp 
phát triển các dự án khởi nghiệp cho 

HSSV”;…
Phát biểu khai mạc, Phó 

Thủ tướng Vũ Đức Đam 
cho rằng, hoạt động khởi 

nghiệp sáng tạo phải 
được thực hiện mạnh 
mẽ tại các cơ sở giáo 
dục đại học, từng bước 
đưa hoạt động này 
vào trường phổ thông. 
Để thực hiện hiệu quả, 
Bộ Giáo dục& Đào tạo 

SÁNG 22/12/2020, TẠI HÀ NỘI, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC 
GIA CỦA HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2020 (SV_STARTUP 
2020).

cần sự chung tay của các ngành, các cấp và sự 
đồng hành của doanh nghiệp để tạo động lực, 
nguồn lực thúc đẩy hoạt động đi vào chiều sâu.

Đại diện Vietcombank, ông Hồng Quang - 
Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối nhân sự phát 
biểu chia sẻ: Với bề dày gần 60 năm xây dựng và 
phát triển, Vietcombank đã và đang khẳng định 
vị thế là ngân hàng số 1 tại Việt Nam, thể hiện 
ở chất lượng quản trị tốt nhất; hoạt động hiệu 
quả nhất, đóng góp tích cực vào phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước. Trong suốt quá trình 
hoạt động, Vietcombank luôn dành sự quan 
tâm, ủng hộ, đồng hành và hỗ trợ tích cực cho 
các hoạt động giáo dục, đào tạo và khởi nghiệp 
của HSSV. Điều này không chỉ thể hiện trách 
nhiệm của Vietcombak đối với thế hệ HSSV Việt 
Nam, mà còn là nguyện vọng chung của toàn thể 
CBNV Vietcombank nhằm hướng tới một ngân 
hàng Xanh phát triển bền vững vì cộng đồng.

Việc tham gia đồng hành cùng SV_Startup 
2020 thể hiện tình cảm của tập thể CBNV 
Vietcombank dành cho HSSV Việt Nam nhằm 
cổ vũ, động viên tinh thần khát khao cống hiến, 
dám nghĩ, dám làm; ươm mầm cho những ý 
tưởng khởi nghiệp và chắp cánh cho những ước 
mơ, ý tưởng của HSSV thành hiện thực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (thứ 3 từ phải sang, Thứ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh (thứ 5 từ phải sang) và các đại 

biểu thăm gian trưng bày của Vietcombank tại Ngày hội khởi nghiệp 
Quốc gia của HSSV năm 2020

KHCN & ĐÀO TẠO

Các dại biểu tiến hành nghi thức ra mắt Giải pháp thanh toán dịch vụ y tế 
trực tuyến tại Bệnh viện Trung ương Huế

Tối 21/1/2021, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo nữ, Hội Nhà 
báo Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan liên quan với sự 
đồng hành của Vietcombank tổ chức chương trình “Hào khí 
Việt Nam - Vinh quang thời đại Hồ Chí Minh”. 

Chương trình đã góp phần chia sẻ về những câu chuyện 
xúc động của những hoàn cảnh khó khăn trong bão lũ; thông 
qua đại diện Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quảng 
Trị để từ đó, Vietcombank có thể trực tiếp hỗ trợ cho các hoàn 
cảnh khó khăn tại địa phương ngay tại chương trình.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức có 
nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: Tổ chức đoàn Hội 
Nhà báo các tỉnh đi trao quà và hiện vật cho các địa bàn xã, 
huyện chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt miền Trung; 
Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Bắc 
Sơn; Lễ dâng hương và báo công Đại tướng Võ Nguyên Giáp; 
Lễ vinh danh “Hào khí Việt Nam - Vinh quang thời đại Hồ Chí 
Minh”. 

Ngày 21-22/11/2020, Vietcombank Chí Linh tổ chức Hội thảo công tác phòng 
chống khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng; công tác phòng chống tội phạm trộm 
cắp, cướp tài sản trong lĩnh vực ngân hàng và lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) dưới sự hướng dẫn của đội Cảnh sát 
hình sự - Công an TP. Chí Linh và phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Hải 
Dương. 

Các cán bộ đã được trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ phòng chống khủng 
bố; phòng chống tội phạm trộm, cắp, cướp tài sản trong lĩnh vực ngân hàng; các 
kiến thức PCCC, CNCH. Toàn thể CBNV Chi nhánh đã được tham gia thực tập phương 
án chữa cháy và phương án cứu hộ với kịch bản và hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể.

Vietcombank đồng hành cùng chương 
trình “Hào khí Việt Nam - Vinh quang 
thời đại Hồ Chí Minh”

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

Bài & Ảnh: Hoàng Vân

Đại diện Vietcombank (ngoài cùng, bên trái) nhận Kỷ niệm chương và hoa 
của Ban Tổ chức

Vietcombank Chí Linh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 
Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ

Thực tập phương án PCCC và CNCH dưới sự phối 
hợp của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an 

tỉnh Hải Dương

Ngày 31/12/2020, Vietcombank Huế tổ chức “Lễ ra 
mắt Giải pháp thanh toán dịch vụ y tế trực tuyến tại Bệnh 
viện TW Huế” với sự phối hợp của Ban Giám đốc và các y, 
bác sỹ Bệnh viện cùng sự hợp tác của các đối tác trong 
triển khai Dự án.

Đây là giải pháp thanh toán, quản lý tài chính ưu việt 
và hiệu quả cho bệnh viện, bệnh nhân; qua đó giúp giảm 
thiểu thời gian, công sức và những phiền toái trong các 
khâu thanh toán viện phí. Người dân khi chi trả viện phí 
có thể chủ động lựa chọn phương thức Thanh toán qua 
QR Code; Thanh toán billings và Thanh toán qua máy 
chấp nhận thẻ POS tại các quầy thu ngân (EDC controller) 
đã được triển khai từ năm 2014.

Vietcombank Huế tổ chức Lễ ra mắt

Bài & Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Giải pháp thanh toán dịch vụ y tế 
trực tuyến tại Bệnh viện TW Huế

KẾT NỐI
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Triển lãm Đổi mới sáng tạo 
Việt Nam năm 2021

Vietcombank đồng hành cùng

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

VIIE 2021, diễn ra trong hai ngày 9 & 
10/01/2021, là triển lãm quốc tế đầu tiên 
về đổi mới sáng tạo, do Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học 

và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công 
Thương, Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Triển lãm khẳng định vai trò kiến tạo của Chính 
phủ Việt Nam, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 
cơ quan tiên phong trong việc huy động các nguồn 
lực, kết nối các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới 
sáng tạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng dựa trên 
nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
Triển lãm nhấn mạnh vai trò trung tâm của doanh 
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ trong 

SÁNG 9/1/2021, TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC 
(HÀ NỘI), BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC KHAI MẠC 
TRIỂN LÃM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2021 
(VIIE 2021) VÀ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA (NIC). THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
NGUYỄN XUÂN PHÚC TỚI DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI 
SỰ KIỆN. VIETCOMBANK VINH DỰ THAM GIA ĐỒNG HÀNH 
CÙNG SỰ KIỆN.

nước và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 
trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thể hiện rõ 
Việt Nam là điểm đến của đổi mới sáng tạo của 
khu vực trong kỷ nguyên mới.

Trên địa điểm sẽ xây dựng Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo quốc gia tại Khu công nghệ cao 
Hòa Lạc, VIIE 2021 có hơn 150 gian hàng giới 
thiệu, trưng bày, trình diễn các giải pháp, ý 
tưởng, sản phẩm công nghệ đổi mới sáng tạo 
đến từ các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng 
tạo. Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh 
nghiệp công nghệ quy mô lớn và uy tín của Việt 
Nam, các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư nước 
ngoài lớn, cộng đồng start-up và các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, sự kiện còn có sự 
tham gia gian hàng của các cơ sở nghiên cứu, 
trường đại học lớn và các Viện nghiên cứu, khối 
hợp tác xã và đặc biệt là các gian hàng dành cho 
cộng đồng người yếu thế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong 20 năm 
trở lại đây, thực tế đã chứng minh, đổi mới sáng 
tạo có vai trò động lực quan trọng đối với tăng 

năng suất, hiệu quả, tăng trưởng và năng lực cạnh 
tranh quốc gia trong dài hạn. Vì lẽ này, đổi mới 
sáng tạo đã trở thành “chìa khóa thành công” và 
một trong những “lợi khí” quan trọng nhất trong 
chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của hầu hết 
các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đề cập về tình hình đất nước, Thủ tướng cho 
biết, Việt Nam được cộng đồng quốc tế vinh danh 
là một nền kinh tế năng động, tăng trưởng nhanh 
tại châu Á với GDP tăng trung bình 6,3% trong 10 
năm qua. Năm 2020, Việt Nam là một trong 16 
nền kinh tế mới nổi thành công nhất, đã thực hiện 
thắng lợi mục tiêu kép, đẩy lùi dịch bệnh và duy trì 
mức tăng trưởng dương (2,91%), nằm trong nhóm 
quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. 
Quan trọng nhất là uy tín và ảnh hưởng của Việt 
Nam ngày một gia tăng trên trường quốc tế, đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân phong 
phú, khá giả hơn, kể cả vùng nông thôn, miền núi 
và hải đảo... 

Thủ tướng nhấn mạnh, những kết quả trên 
cho thấy một triển vọng kinh tế rất tươi sáng phía 
trước; niềm tin xã hội, niềm tin thị trường, đặc 

biệt là niềm tin của các nhà đầu tư trong nước 
và quốc tế về sự phục hồi kinh tế của Việt Nam 
đang gia tăng mạnh mẽ.

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra mục 
tiêu phát triển của Việt Nam là: “Đến năm 2030, 
kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước 
đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu 
nhập trung bình cao; Đến năm 2045, kỷ niệm 
100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát 
triển, thu nhập cao”.

Thủ tướng chia sẻ, đây là khát vọng, là 
điểm tầm nhìn chung cho cả dân tộc vươn lên. 
Và trên con đường tới đích, vẫn còn rất nhiều 
chông gai, thách thức, tiềm ẩn những nguy cơ 
của 'bẫy thu nhập trung bình’’và tụt hậu. “Ta 
tiến nhưng thế giới chắc chắn không chờ chúng 
ta. Và vì thế phải, đổi mới sáng tạo, phải có khát 
vọng về một Việt Nam hùng cường thành hiện 
thực mạnh mẽ hơn”, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc khẳng định.

Là doanh nghiệp chuyển đổi số mạnh mẽ, 
Vietcombank vinh dự tham gia đồng hành cùng 
sự kiện. Tại gian hàng trong khuôn viên triển 
lãm, Vietcombank mang đến cho các đại biểu 
và khách tham quan sự trải nghiệm về dịch vụ 
Ngân hàng số VCB Digibank, các dịch vụ ngân 
hàng hiện đại trong thời đại 4.0 tương tác trên 
nền tảng các thiết bị thông minh, trải nghiệm 
dịch vụ số với phương thức rút tiền bằng mã 
QR, mua sắm và thanh toán nhanh không dùng 
tiền mặt… 

Đặc biệt, tại gian hàng, Vietcombank đã 
tiếp cận với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực 
công nghệ cao, các doanh nghiệp nhỏ & vừa, các 
doanh nghiệp khởi nghiệp để tìm kiếm đối tác 
tiềm năng, thiết lập mở rộng mối quan hệ hợp 
tác, phát triển bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khai mạc

Khách tham quan trải nghiệm dịch vụ VCB Digibank và được tư vấn về các sản phẩm trên nền 
tảng công nghệ vượt trội của Vietcombank

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Mạnh Thắng (thứ 8 từ phải 
sang) cùng các CBNV tại gian hàng của Vietcombank

Trong 20 năm trở lại đây, thực tế đã 
chứng minh, đổi mới sáng tạo có vai trò 
động lực quan trọng đối với tăng năng 
suất, hiệu quả, tăng trưởng và năng lực 
cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.
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NHỮNG CHÚ ONG KẾ TOÁN

Ngoại thương Vĩnh Phúc 15 năm
Có chúng tôi, những chú ong thầm lặng
Kế toán tổng hợp, giám sát kiểm tra
Ba mảng ấy sáu con người chung sức
Hợp lại thành phòng Kế toán yêu thương.

Tổng kết toàn ngành, kỳ Quyết toán gọi tên
Lo việc cuối năm, miệt mài không nghỉ Tết
Mở chi nhánh, mở till ngày ba mốt
Đứng dậy đi về, năm mới đã sang.

Đầu đội chứng từ, sổ sách vai mang
Luôn sẵn sàng kỳ kiểm tra, kiểm toán
Phát triển an toàn, quy mô tăng tiến
Vun sức lặng thầm có tài chính chúng tôi.

Phân tích số liệu rồi đánh giá chỉ tiêu
Biến con số khô khan thành biết nói
Là Huy động, nợ vay, là phí thu, lợi nhuận
Chính xác, rõ ràng, định hướng kinh doanh.

Thật tự hào trong hàng ngũ Bank xanh
Ngôi nhà nhỏ Vietcombank Vĩnh Phúc
Nhìn về tương lai hai không hai mốt
Quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch được giao!!!

TRĂN TRỞ AN SINH

Tôi trở lại ngôi trường Khai trí(*)

Ánh mắt ngây thơ, trong vắt sáng ngời
Đôi mắt nhìn, mà như không nhìn ấy
Khuôn miệng cười… sao quá đỗi ngô nghê.

Từ một tuổi đến gần bảy tuổi
Các con thơ nhưng sao quá thiệt thòi
Lỗi một nhịp bởi chăng số phận
Đường còn dài, nhiều lắm những chông gai.

Không nói tới bởi chăng không dám nghĩ
Tương lai xa các con đứng thế nào
Chăm bản thân - tự - còn khó biết bao
Vòng tay nào mãi chở che bão tố?

Nghĩ về con, tri ân thầy cô giáo
Những tấm lòng vàng, dịu sáng nhân gian
Dạy con tiếng hát, chăm giấc ngủ đàn
Khai - trí - tương - lai, kiên trì không mệt mỏi.

Duyên biết tới bởi an sinh xã hội,
Đẹp nốt trầm giữa công tác kinh doanh
Dù chỉ tiêu cao, dù vất vả khó khăn
Vẫn luôn trân trọng tri ân xã hội.

Cây muốn vững - trước - cánh rừng phải vững
Mầm ươm xanh cả thế hệ tương lai
Vietcom phát triển bền vững, lâu dài
Gần gũi - sẻ chia - nhân văn - trọng đức!

(*) Khai trí là Trung tâm giáo dục thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; là 
“ngôi nhà hạnh phúc” cho trẻ em khuyết tật trí tuệ, tự kỷ, thiểu năng,… trong 
đó nhiều em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, éo le.

Những chú Ong Kế toán

Bài & Ảnh: Lam Mạc

Bài & Ảnh: Lam Mạc

NGÔI NHÀ THỨ HAI

“Kinh tế thế giới và Việt Nam 2020, 
triển vọng 2021” Bài & Ảnh: Trường Đào tạo Vietcombank

Tọa đàm khoa học

Tham dự sự kiện có các chuyên gia, nhà khoa 
học đến từ các cơ quan quản lý và đơn vị 
nghiên cứu như: Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban 
Kinh tế Trung ương Đảng; Vụ Chính sách 

thương mại đa biên, Bộ Công Thương; Viện Nghiên 
cứu kinh tế và chính sách (VEPR), Học viện Ngân 
hàng, Đại học Kinh tế quốc dân,… cùng đại diện 
Ban Lãnh đạo, Nhóm nghiên cứu Vietcombank.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Ủy viên HĐQT, Trưởng Nhóm nghiên cứu 
Vietcombank khái quát tình hình hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank trong năm 2020, một năm 
đặc biệt với nhiều biến động trong kinh tế thế giới 
cũng như Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm 
quan trọng của triển vọng kinh tế vĩ mô trong năm 
2021 đối với hoạt động kinh doanh và quản trị rủi 
ro của Vietcombank. 

“Những thông tin đánh giá, nhận định và dự 
báo về các biến động kinh tế vĩ mô, những cơ hội 
và thách thức đặt ra cho kinh tế Việt Nam nói 
chung và ngành ngân hàng nói riêng của các diễn 
giả, nhà khoa học là vô cùng hữu ích cho công 
tác xây dựng chiến lược và quản trị rủi ro của 
Vetcomank, vì vậy, buổi tọa đàm với chủ đề trên là 
rất cần thiết và sẽ được tổ chức định kỳ”, ông Hùng 
khẳng định.  

Tại sự kiện, các đại biểu đã được nghe trao đổi 
của các diễn giả về: Tổng quan về kinh tế Việt Nam 
2020 và triển vọng 2021; Những thay đổi trong 
chính sách phát triển của Trung Quốc và hàm ý 
đối với Việt Nam; Đánh giá triển vọng các Hiệp 
định thương mại hậu COVID-19; Chính sách của 
Mỹ về vấn đề thao túng tiền tệ và trường hợp của 
Việt Nam. 

NGÀY 25/12/2020, TRONG KHUÔN KHỔ CUỘC HỌP 
CỦA ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO, NHÓM NGHIÊN CỨU 
VIETCOMBANK PHỐI HỢP CÙNG ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO 
TỔ CHỨC BUỔI TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ “KINH TẾ 
THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2020, TRIỂN VỌNG 2021”.

Sau phần trình bày, các đại biểu đã đặt nhiều 
câu hỏi, trao đổi, làm rõ các cơ hội và thách 
thức đối với hoạt động của Vietcombank trong 
thời gian tới.

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí cởi 
mở, sôi nổi, các thông tin được thảo luận rất 
hữu ích cho những người tham gia nói chung và 
Nhóm nhiên cứu nói riêng. 

Phát biểu kết luận, PGS.TS Tô Kim Ngọc - 
Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển 
nguồn nhân lực Vietcombank, Thường trực 
Nhóm nghiên cứu nhận định, tiềm năng tăng 
trưởng kinh tế Việt Nam trong năm tới là rất 
tích cực, tuy nhiên chưa thực sự bền vững do 
còn phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch 
bệnh và sự phục hồi của các nền kinh tế trên 
thế giới.

ThS. Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa 
biên, Bộ Công Thương trình bày tham luận tại Hội thảo cung cấp thông 

tin tổng quan về các FTA và quá trình thực hiện
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Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) thuộc xã 
Sàng Ma Sáo, tỉnh Lào Cai là một trong số 
những đỉnh núi cao và đẹp nhất của khu vực 
miền núi Tây Bắc. Được mệnh danh là “cột 

mốc thiên nhiên” phân định ranh giới hai tỉnh Lào 
Cai - Lai Châu, ngọn núi cao 3.046m, đứng thứ 4 
Việt Nam sau Fansipan 3.143m, Pusilung 3.096m, 
Putaleng 3.049m. Cái tên Bạch Mộc Lương Tử 
được bắt nguồn từ lời truyền miệng của du khách 
thập phương nhưng sau này ngọn núi được chính 
quyền địa phương đặt tên theo một ngôi làng nhỏ 
phía dưới chân núi, Ky Quan San. 

Từ một đỉnh núi hoang vắng, vốn là nơi để 
người H’Mông chăn nuôi, trồng trọt, những năm 
trở lại đây, Ky Quan San trở thành địa danh thu 
hút những người thích leo núi mạo hiểm. Vẻ hoang 
sơ, thuần khiết nhưng đẹp một cách lạ lùng khiến 
đoàn chúng tôi ngay lập tức chọn đây là điểm đặt 
chân cho chuyến hành trình. 

Sau khi chinh phục thành công đỉnh Fansipan 
(năm 2015), đỉnh Lảo Thẩn (năm 2018), năm 
2020 đoàn quyết định chọn Ky Quan San làm mục 
tiêu chinh phục. Đoàn chúng tôi khởi hành vào 
một ngày tháng 11 chớm đông.

Trút bỏ bộ đồng phục thường ngày, 
gác lại lo toan cuộc sống, chúng 
tôi hóa thân thành 

Đoàn Thanh niên Vietcombank Lào Cai 
chinh phục đỉnh Ky Quan San

Bài & Ảnh: Đỗ Trung Kiên

ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM, VIETCOMBANK LÀO CAI LỰA CHỌN 
CHINH PHỤC CÁC ĐỈNH NÚI CAO TẠI ĐỊA BÀN TỈNH NHẰM 
RÈN LUYỆN SỨC KHỎE VÀ Ý CHÍ. NĂM 2020, CBNV CHI 
NHÁNH HÓA THÂN THÀNH NHỮNG CHIẾN BINH MẠNH MẼ 
LÊN ĐƯỜNG CHINH PHỤC ĐỈNH NÚI KY QUAN SAN TRONG 
2 NGÀY ĐÊM…

những chiến binh mạnh mẽ lên đường chinh 
phục đỉnh núi Ky Quan San trong 2 ngày đêm. 
Chuyến đi may mắn có nắng, có mưa, có gió, có 
mây, có cái lạnh giá của mùa đông và cả sự ấm 
nồng của tình đồng đội.

Chúng tôi khởi hành từ 7h sáng tại một 
homestay nhỏ của người dân địa phương. Khác 
với khung cảnh bình yên dưới chân núi, cung 
đường chinh phục ở 1km đầu tiên khiến cả 
đoàn choáng ngợp bởi dốc đứng, bùn lầy. 

Chặng tiếp theo cũng gian nan không kém 
khi phải vượt qua rừng trúc với những đoạn 
đường rất trơn và nhiều sình lầy. Nhiều thành 
viên đã trượt ngã, lấm bẩn, những đôi giầy ngập 
trong bùn đất, những cây gậy lún sâu. Chừng 
ấy khó khăn lấy đi nhiều sức lực của các thành 
viên trong đoàn nhưng chẳng thể nào làm mòn 
đi ý chí ngoan cường, quyết tâm chinh phục 
đỉnh cao.

Băng qua nhiều cánh rừng, con suối, những 
thảo nguyên đá rồi vực sâu, cuối cùng lán nghỉ 
của A Tủa (người đầu tiên khám phá ra cung 
đường chinh phục Ky Quan San) cũng hiện ra 
trong niềm vui hân hoan của cả đoàn. Chúng tôi 
có bữa ăn nhanh vào lúc 12h trưa với những 
món ăn địa phương ngon lạ trước khi tiếp tục 
lên đường. 

Hành trình tiếp tục, chúng tôi rời lán nghỉ, 
mang theo nước và chút lương khô, tiếp tục lên 
đường. Cung đường tiếp theo mới thực sự là thử 
thách lớn nhất khi chúng tôi liên tục phải vượt qua 
những con dốc cao, vách đá cheo leo, những cánh 
rừng già tăm tối, trơn lầy trong khi sức khỏe của cả 
đoàn đã bị bào mòn. Có những đoạn tưởng chừng 
như tuyệt vọng bởi sức đã hết mà còn cách đỉnh 
khá xa, trời bắt đầu ngả tối, nhiệt độ giảm sâu. 

Chúng tôi động viên nhau, người còn khỏe 
hỗ trợ người đuối sức cùng nhau tiến lên phía 
trước, tuy chậm nhưng không để ai bị bỏ lại. Sau 
cùng, những vất vả trong suốt cuộc hành trình, vẻ 
đẹp của đỉnh Ky Quan San dần hiện ra trước mắt, 
những biển mây trắng xóa, những tia nắng lấp ló 
sau từng đám mây, đường chân trời đỏ rực phía xa 
xa, cảnh đẹp đến nghẹt thở mà không một bút mực 
nào có thể diễn tả hết được. 17h30 chúng tôi chạm 
tay vào đỉnh núi, trong niềm vui sướng đến tột 
cùng. Cả đoàn ôm nhau hò hét như những đứa trẻ.

Sau khi ghi lại những bức hình lưu niệm với 
đỉnh Ky Quan San, chúng tôi lại cùng nhau xuống 
núi. Tưởng chừng đường xuống dễ dàng hơn 
nhưng lại cực kỳ khó khăn bởi trời đã chuyển tối, 
sương giăng dày đặc, cái giá lạnh ở độ cao hơn 3 
nghìn mét thách thức cả những trai tráng sung 
sức nhất. Chia nhau vài miếng lương khô lấy năng 
lượng, chúng tôi xuống núi cùng bạn đồng hành 
quý giá là những chiếc đèn pin đội đầu với tia sáng 
mập mờ. 

Chúng tôi đi sát nhau, động viên nhau giữa 
màn đêm tối tăm, lạnh buốt. Những cô gái đã 
lả đi vì mệt, vì đói, vì cái lạnh thấu xương. Và 
khi đó, tình đồng chí, đồng đội bền chặt hóa 
thành ngọn đuốc ấm áp xóa tan cái rét đến 
thấu xương, cái mệt đến rã rời. Một chiếc bánh 
chưng đã lạnh vì sương đêm trên triền núi chia 
sẻ cùng nhau lúc đói bỗng trở thành “chiếc 
bánh ngon nhất trên đời”. 

Sau cùng, bằng sự đoàn kết tương trợ lẫn 
nhau, chúng tôi đã về đến lán nghỉ vào lúc 12h 
đêm trong niềm sung sướng nghẹn ngào. Bữa 
cơm mừng chiến thắng lúc 12h đêm, cùng quây 
quần bên đống lửa sưởi ấm, chia nhau tấm chăn 
đắp chung... tất cả những kỷ niệm đó sẽ đi cùng 
chúng tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ và cả 
sau này.

Hai ngày, 48 giờ, không sóng điện thoại, 
không internet, không ồn ào tấp nập nơi thị 
thành và không lo toan về những “con số”, 
chúng tôi - hơn 30 con người không phải “anh 
em ruột thịt” đang ngồi đây, bên cạnh nhau, 
chia sẻ những câu chuyện đời thường, hát cho 
nhau nghe những bài ca quen thuộc, cùng nhau 
ngắm những vì sao đêm. Thử hỏi những giọt mồ 
hôi rơi, những khóe mắt rớm lệ có đáng không? 
Thật sự ĐÁNG! Cảm giác lâng lâng hạnh phúc 
của sự chiến thắng, chiến thắng thiên nhiên 
khắc nghiệt và cũng là chiến thắng chính mình.

Kết thúc cuộc hành trình, với chúng tôi - 
những Đoàn viên thanh niên Vietcombank Lào 
Cai, leo núi không phải chỉ để chạm tay tới đỉnh 
mà quan trọng hơn là những trải nghiệm tuyệt 
vời của tuổi thanh xuân, những giây phút đắt 
giá giúp tình đồng chí, đồng đội thêm bền chặt. 
Để rồi sau này, những lúc vui buồn, những khi 
mệt mỏi muốn chùn chân thì chúng tôi luôn 
có nhau, luôn nắm chặt tay nhau vượt qua mọi 
“đỉnh núi khác” còn cao hơn, góp phần hoàn 
thành các chỉ tiêu kinh doanh của Vietcombank 
và đưa Chi nhánh trở thành ngân hàng số 1 tại 
địa bàn Lào Cai. Và chúng tôi hiểu rằng: “Muốn 
đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi 
cùng nhau”.

Cảnh đẹp trên cung đường chinh phục Ky Quan San

Vietcombank Lào Cai chinh phục thành công đỉnh núi 
Ky Quan San 3.046m

Vẻ đẹp của đỉnh Ky Quan San dần hiện 
ra trước mắt, những biển mây trắng 
xóa, những tia nắng lấp ló sau từng 
đám mây, đường chân trời đỏ rực phía 
xa xa, cảnh đẹp đến nghẹt thở mà 
không một bút mực nào có thể diễn tả 
hết được

NGÔI NHÀ THỨ HAI
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Đây là hoạt động nằm trong 
chuỗi hoạt động tuyên 
truyền, quảng bá, giới thiệu 
những giá trị văn hóa đặc 

sắc hấp dẫn, giá trị nổi bật về thiên 
nhiên, văn hóa, con người Lai Châu 
tới đông đảo nhân dân, du khách 
trong nước và quốc tế. Giải cũng 
nhằm khẳng định Lai Châu là điểm 
đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện, 
qua đó kích cầu du lịch, thu hút các 
nhà đầu tư.

Theo Ban tổ chức, giải có sự 
tham dự của 63 phi công dù lượn, 
khoảng 17 phi công và kỹ thuật 
viên điều khiển khinh khí cầu của 
Việt Nam và quốc tế. Các phi công 
cất cánh tại bản Sì Thâu Chải, xã 
Hồ Thầu, huyện Tam Đường và hạ 
cánh tại sân vận động thị trấn Tam 
Đường, huyện Tam Đường.

Ban tổ chức cũng kỳ vọng, giải 
sẽ là cơ sở để tiến tới xây dựng hệ 
thống giải thi đấu Dù lượn đường 
trường thường niên của tỉnh Lai 
Châu; thu hút nhiều phi công dù 
lượn Việt Nam và quốc tế tham gia, 
góp phần tạo ra sản phẩm du lịch 
mới cao cấp, phục vụ du khách và 
công chúng, thúc đẩy du lịch địa 
phương. 

PuTaLeng là đỉnh núi nằm trên 
dãy Hoàng Liên Sơn, được mệnh 
danh là "nóc nhà thứ hai của Đông 
Dương" với độ cao 3.049m, chỉ sau 
đỉnh Fansipan (3.143m). Những 
năm gần đây, PuTaLeng được các 
vận động viên trong và ngoài nước 
khám phá, trải nghiệm và trở thành 
tour du lịch được yêu thích của du 
khách ưa mạo hiểm, trong đó có 
các vận động viên dù lượn. Bay trên 
đỉnh PuTaLeng là cảm giác không 
thể quên với nhiều vận động viên và 
du khách.

Vietcombank đồng hành cùng 
PuTaLeng XC Open 2020 & 
Lễ hội Khinh khí cầu Lai Châu

Bài & Ảnh: Đặng Thành

NGÀY 25/12/2020, TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU, GIẢI 
THI ĐẤU DÙ LƯỢN ĐƯỜNG TRƯỜNG PUTALENG MỞ RỘNG NĂM 
2020 (PUTALENG XC OPEN 2020) VÀ LỄ HỘI KHINH KHÍ CẦU ĐÃ 
CHÍNH THỨC ĐƯỢC KHAI MẠC. VIETCOMBANK THAM GIA ĐỒNG 
HÀNH CÙNG SỰ KIỆN Ý NGHĨA NÀY.

Bên cạnh giải dù lượn, du khách 
có thể tham gia hoạt động bay khinh 
khí cầu tại sân vận động thị trấn 
Tam Đường và Quảng trường Nhân 
dân tỉnh Lai Châu. Lễ bế mạc được 
tổ chức vào tối 27/12/2020 với 
hoạt động đêm hoa đăng khinh khí 
cầu mini.

Với việc đồng hành cùng sự kiện 
ý nghĩa do UBND tỉnh Lai Châu tổ 
chức lần này, Vietcombank mong 
muốn góp phần quảng bá hình ảnh, 
con người và mảnh đất Lai Châu tới 
du khách trong nước và quốc tế, đưa 
Lai Châu trở thành một điểm đến 
hấp dẫn, có nền kinh tế phát triển và 
những giá trị văn hóa đặc sắc, hấp 
dẫn riêng.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay 
trên bầu trời tỉnh Lai Châu 

với sự hỗ trợ kỹ thuật của các 
khinh khí cầu

Ông Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu (hàng thứ ba – đứng, thứ 7 từ phải sang) và 
ông Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank (hàng thứ ba – đứng, thứ 6 từ 

phải sang) chúc mừng, khích lệ tinh thần các phi công tại điểm cất cánh trên bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu

VĂN HOÁ
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